
Uchwała Nr SO-10/0952/191/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemęt 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: Małgorzata Lisowska 

Członkowie:          Zdzisław Drost

Małgorzata Okrent

działając na podstawie art. 13 pkt 3 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. 238 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), wyraża 

o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok

opinię pozytywną.

U Z A S A D N I E N I E

I.

Wójt Gminy Przemęt przedstawił w dniu 14 listopada 2022 roku Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, celem zaopiniowania 

wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie i materiały informacyjne.

W dniu 27 lipca 2010 r. Rada Gminy Przemęt podjęła Uchwałę Nr XLIX/385/2010  w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przemęt. Szczegółowość projektu, 

uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom 

określonym w/w uchwałą.

II.

Poczynione przez Skład Orzekający ustalenia wskazują, że opracowany przez Burmistrza 

projekt budżetu gminy na 2023 rok przewiduje:

- dochody w wysokości 73.028.538,00 zł, w tym:
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- dochody bieżące w wysokości 60.370.750,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 12.657.788,00 zł,

- wydatki w wysokości 76.917.538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 60.861.722,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16.055.816,00 zł.

Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące (60.370.750,00 zł) 

powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych (500.000 zł) są wyższe od planowanych wydatków 

bieżących (60.861.722,00 zł) o kwotę 9.028,00 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający            

z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu w wysokości 3.889.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

emisji papierów wartościowych. 

W postanowieniach projektu uchwały wykazano łączną kwotę przychodów w wysokości  

6.600.000,00 zł (§ 3 ust. 2) oraz łączną kwotę rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów                

i pożyczek w kwocie 2.711.000,00 zł (§ 3 ust. 3).

W załączniku Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” zaplanowano:

- przychody w łącznej kwocie 6.600.000,00 zł, w tym z tytułu:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.100.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł,

- rozchody w łącznej kwocie 2.711.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 

i kredytów.

Ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku wynika, że na koniec 

2021 roku Gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki 

pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 

2.617.216,90 zł.

W uchwale budżetowej na 2022 rok (wg stanu na dzień 31 października 2022 r. – uchwała                     

Nr 428/2022 – ostatnia zmiana w zakresie przychodów na dzień wydania opinii) nie zaangażowano 

żadnych środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki 

pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zatem do 

dyspozycji została cała kwota 2.617.216,90 zł.

Przewiduje się, że w roku budżetowym 2023 spłata zobowiązań Jednostki z tytułu rat 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,                   

przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 19,41 %.

W ocenie Składu Orzekającego projekt budżetu Gminy po stronie dochodów obejmuje 

podstawowe źródła dochodów własnych. Z analizy przedłożonych materiałów wynika, że 
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zaplanowane kwoty subwencji: w tym części oświatowej i równoważącej oraz udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów            

w piśmie Nr ST3-4750/23/2022 z dnia 13 października 2022 r. 

Planowane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom 

zostały ujęte prawidłowo, tak po stronie dochodów jak i kierunków ich przeznaczenia. W ramach 

planowanych wydatków zabezpieczono realizację zadań własnych gminy.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań 

przewidzianych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych 

mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy finansach publicznych, 

a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się            

w limicie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz. U. z  2022 r. poz. 261 z późn. zm.). 

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przemęt realizuje 

Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

    Przewodnicząca
                                                                                           Składu Orzekającego

            Małgorzata Lisowska

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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