
Uchwała Nr SO-4/0951/751/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Żelazków przedstawionego 

w projekcie budżetu na 2023 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem 

Nr 21/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 listopada 2022 r., w osobach:

Przewodnicząca: Agnieszka Ząbczyńska

Członkowie: Barbara Dymkowska

Dorota Wierzbicka

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 246 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), po dokonaniu analizy projektu 

uchwały budżetowej Gminy Żelazków na rok 2023, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2023-2026, wyraża o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Żelazków 

przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 rok

 opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

W projekcie budżetu Gminy Żelazków na 2023 rok zaplanowane zostały dochody 

w wysokości 58.127.398,60 zł i wydatki w wysokości 64.322.732,88 zł. Deficyt budżetu wynosi 

6.195.334,28 zł. 

Projekt uchwały budżetowej zakłada sfinansowanie deficytu przychodami z 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

W załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej zaplanowano przychody 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 (§ 905) w wysokości 2.972.459,72 zł,

 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w wysokości 334.455,99 zł

 nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w wysokości 2.888.418,57 zł.



Z uzasadnienia do projektu budżetu wynika, że niewykorzystane środki pieniężne na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.972.459,72 

zł będą pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przychody wynikające z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków to:

 niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego 

„Cyfrowa Gmina” w kwocie 86.516,74 zł, które Gmina otrzymała w 2022 roku i nie zrealizowała w 

2022 roku,

 niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus + pn. „FUN WITH UNIWERSAL 

NETWORKING” w kwocie 226.651,66 zł, niezrealizowane w 2022 roku,

 niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus + pn. „United Games of Cultures” w kwocie 

21.287,59 zł, niewykorzystane w trakcie roku 2022.

Źródłem nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z objaśnieniami Wójta, mają być wpływy z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, które wpłynęły do budżetu w 2022 roku i nie zostały przeznaczone na 

wydatki. 

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Jednostki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., 

sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku oraz 

uchwały budżetowej na rok 2022 (po zmianach), Skład Orzekający ustalił, że na dzień wydania niniejszej 

opinii Gmina Żelazków posiada niezaangażowane w budżecie na rok 2022: niewykorzystane środki 

pieniężne o których mowa w art. 217 ust. pkt 8 ustawy w wysokości 3.306.915,71 zł, nadwyżkę z lat 

ubiegłych w wysokości 12.716.492,16 zł oraz  zgromadzone na rachunkach lokat (§ 994) środki w wysokości 

2.888.418,57 zł, które mogłaby zaangażować w budżecie na rok 2023. Przy czym Skład Orzekający 

podkreśla, że rzeczywisty poziom powyższych środków na koniec 2022 r. będzie możliwy do ustalenia 

dopiero po zakończeniu roku, zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniu sprawozdań finansowych 

za 2022 rok.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową Gminy uznać należy, że Jednostka ma możliwość pozyskania 

przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie niezbędnej 

do sfinansowania deficytu budżetu.

W ocenie Składu Orzekającego wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródła sfinansowania deficytu są 

prawnie dopuszczalne oraz możliwe do pozyskania. 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

/-/ Agnieszka Ząbczyńska

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
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