
Uchwała Nr SO-10/0951/685/ 2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przemęt deficytu 
budżetu.

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) oraz art. 246 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) 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: Małgorzata Lisowska 

Członkowie:          Zdzisław Drost

Małgorzata Okrent

na podstawie projektu uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok przyjętego 
Zarządzeniem Nr 108.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 listopada 2022 r., wyraża:

opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania przez Gminę Przemęt  deficytu budżetu w 2023 roku.

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania w 2023 r. przez Gminę Przemęt deficytu budżetu Skład 

Orzekający ustalił, co następuje:

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. przewidziane zostały: 

- dochody w kwocie  73.028.538,00 zł,

- wydatki w kwocie 76.917.538,00 zł.

Deficyt budżetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 

3.889.000,00 zł. Projekt uchwały budżetowej zakłada sfinansowanie deficytu przychodami 

z tytułu emisji papierów wartościowych.

W postanowieniach uchwały wykazano łączną kwotę przychodów w kwocie 6.600.000,00 zł  

(§ 3 ust. 2) i łączną kwotę rozchodów 2.711.000,00 zł (§ 3 ust. 3). W załączniku Nr 8 

do uchwały przedstawione zostały przychody i rozchody budżetu wg tytułów (wg paragrafów 

klasyfikacji budżetowej).
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Na wskazaną łączną kwotę przychodów składają się przychody z tytułu sprzedaży 

innych papierów wartościowych (§ 931) w kwocie 6.100.000,00 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat 

ubiegłych (§ 957) w kwocie 500.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.711.000,00 zł i dotyczą spłaty pożyczek 

i kredytów na rynku krajowym (§ 992).

W roku budżetowym 2023 planowana spłata zobowiązań Jednostki z tytułu spłat kredytów 

i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (2.711.000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami 

(400.000,00 zł) wyniesie 3.111.000,00 zł, co stanowi 5,82 % prognozowanych dochodów 

bieżących pomniejszonych o dotacje, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 

określonym w art. 243, który wynosi 19,41 %. Zatem odnosząc się do wymogów dotyczących 

spłaty zobowiązań jednostki wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskazać 

należy, iż powinna zostać zachowana relacja, o której mowa w tym przepisie. 

W wyniku analizy informacji dotyczącej przewidywanych obciążeń budżetu Gminy z tytułu 

zaciągniętych i planowanych emitowanych obligacji a także posiadanych przychodów z tytułu 

wolnych środków Skład Orzekający uznał, że uzyskanie przez Gminę wskazanych w projekcie 

uchwały budżetowej na 2023 rok przychodów w wysokościach pozwalających na sfinansowanie 

deficytu budżetu jest realne. Zachowany zostanie również wymóg wynikający z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych.  

Planowane do emisji obligacje w 2023 roku będą spłacane w latach następnych, a zatem 

dla oceny realności ich pozyskania niezbędne jest ustalenie czy w latach przyszłych, tj. w okresie 

spłaty zobowiązań Jednostki, zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy 

o finansach publicznych. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wykazuje 

zachowanie ww. relacji.

W związku z powyższym Skład Orzekający orzekł  jak w sentencji.

Przewodnicząca
       Składu Orzekającego

           Małgorzata Lisowska

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby                                     
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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