
Uchwała  Nr  SO  - 4/0951/657/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę  Gizałki  deficytu 
budżetu roku 2022.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony 
zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 kwietnia 2021 r. 
ze zm. w składzie:

Przewodnicząca: Jolanta Nowak 
Członkowie:       Barbara Dymkowska

Małgorzata Łuczak

po dokonaniu analizy projektu budżetu Gminy Gizałki  na 2022 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej wyraża

 opinię pozytywną
 o możliwości sfinansowania przez Gminę Gizałki  deficytu budżetu roku 2022.

Uzasadnienie

W projekcie budżetu Gminy Gizałki  na 2021 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości  
21.202.000,00 zł  oraz  wydatki w kwocie  21.242.000,00 zł. 
W treści uchwały § 3 deficyt budżetu wynosi 40.000,00 zł. uchwały  jako źródło  jego 
sfinansowania  wskazane zostały wolne środki.  W budżecie ustalone zostały przychody w 
wysokości 550.000,00 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
finansach publicznych. (§ 950) . Planowane rozchody w kwocie 510.000,00 zł zostały w całości 
przeznaczone na  spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Jednostki sporządzonego na dzień 31 grudnia                    
2020 r., sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r. oraz uchwały budżetowej na rok 2021 
(po zmianach uchwałą Nr XXX/215/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.), ustalił, że na dzień 
wydania niniejszej opinii Gmina Gizałki  posiada niezaangażowane w budżecie na rok 2021 
wolne środki w wysokości  2.683.959,53 zł,  które może zaangażować w budżecie na rok 2022. 
Przy czym Skład Orzekający podkreśla, że rzeczywisty poziom wolnych środków na koniec 
2021 r. będzie możliwy do ustalenia dopiero po zakończeniu roku, zamknięciu ksiąg 
rachunkowych oraz sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2021 r.  Skład Orzekający 
zwraca uwagę, że nieosiągnięcie wolnych środków w zakładanej w projekcie wysokości, może 
skutkować brakiem możliwości spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach 
publicznych przy uchwalaniu budżetu na 2022 r.
Relacja deficytu do planowanych dochodów budżetu wynosi 0,19 %. 



Przewiduje się, że w roku budżetowym 2022 spłata zobowiązań Jednostki z tytułu rat 
kredytów i pożyczek  (510.000,00  zł) wraz z należnymi odsetkami (230.000,00  zł) wyniesie                       
740.000,00 zł, co stanowi 4,80 % prognozowanych dochodów bieżących pomniejszonych o 
dotacje na cele bieżące, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym               
10,03  %. 
Zatem odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań Jednostki wynikających z 
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazać należy, że w roku 
2022 powinna zostać zachowana relacja, o której mowa w tym przepisie. 

W ocenie Składu Orzekającego w okresie spłaty zobowiązań, służących sfinansowaniu 
deficytu budżetu roku 2022, Jednostka będzie zdolna do regulowania swoich zobowiązań z tego 
tytułu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jeżeli będzie osiągała w 
poszczególnych latach zakładane wielkości budżetowe.

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

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Jolanta Nowak

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