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UCHWAŁA Nr 626/2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego
w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na rok 2022.
Działając na podstawie art.13 pkt 10 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) oraz art. 246 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
a także zarządzenia Nr 6 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia
13 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających – Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:
Grażyna Radomska
- Przewodnicząca
Adriana Kamedulska
- Członek
Iwona Popiel
- Członek
opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na rok 2022.
UZASADNIENIE
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, formułując opinię
zawartą w sentencji uchwały, przyjął za podstawę dane wynikające z przedłożonych tutejszej
Izbie przez Burmistrza Kargowej projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Kargowa na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027.
W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2022 zaplanowano:
 dochody w wysokości 25 855 456,00 zł,
 wydatki w wysokości 29 107 740,00 zł,
 przychody w wysokości 4 146 284,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 763 804,00 zł oraz z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie
3 332 000,00 zł,
 rozchody w wysokości 894 000,00 zł.
Deficyt budżetu Gminy na rok 2022 kształtować się będzie na poziomie 3 252 284,00 zł. Zgodnie
z postanowieniami zawartymi w projekcie uchwały budżetowej zostanie on sfinansowany
przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych. Źródła finansowania deficytu budżetu określono zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych.
Wydając przedmiotową opinię, Skład Orzekający wziął również pod uwagę wskaźnik
spłaty zadłużenia określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z prognozy kwoty długu
i jego spłaty, stanowiącej integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
przedstawionej w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kargowa na lata 2022 – 2027. Przy założeniu realizacji wielkości przyjętych w tej
prognozie, wynika, że Gmina w roku 2022 i w latach następnych prognozy spełniać będzie

relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Dane przedstawione powyżej pozwalają na sformułowanie wniosku, że planowane przez
Gminę Kargowa sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2022 jest dopuszczalne w świetle
przepisów art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określających źródła sfinansowania
deficytu budżetu oraz, że przychody planowane na ten cel są możliwe do pozyskania przez
Gminę.
Wskazując na powyższe, Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.
POUCZENIE
• Zgodnie z art. 20, ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
•

Stosownie do przepisów art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, opinia zawarta w treści niniejszej uchwały winna być opublikowana przez
Gminę, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.).
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Grażyna Radomska

