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Uchwała Nr S.O.XI.4260.2.2022
Składu Orzekającego 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 
Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2023 rok.

Działając na podstawie 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  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) - Skład 
Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach:

Marta Olech   –  Przewodniczący Składu
Marek Łopata –  Członek Składu
Elżbieta Janik – Członek Składu

po zapoznaniu się z przedstawionym projektem Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 
2023 rok

postanowił:
zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 
Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2023 rok  z   u w a g a m i  
w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął 
projekt Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2023 rok. 

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 
38.813.430,28 zł oraz wydatki w kwocie 43.695.030,28 zł. 
Wykazany deficyt budżetu Gminy Moszczenica planowany na rok budżetowy 2023 wynosi 
4.881.600.00 zł. 
Przedłożony projekt uchwały budżetowej zakłada, iż deficyt ten zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi  cyt.:

－ " z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości - 2.300.000,- zł,
－ z wolnych środków roku 2021 dotyczących przychodów jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
2.581.600,- zł."

Zgodnie z  przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu 
może być sfinansowany m. in. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek (§952), 
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 (...) 
(§905) oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, 
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w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych (§950). 
W związku z powyższym przedstawione w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023 
określenie źródeł pokrycia deficytu nie jest zgodne z określeniem źródeł pokrycia deficytu  
wskazanych w przywołanym przepisie art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 
Zwrócić należy uwagę, że w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica wskazano, ze źródłem pokrycia 
deficytu będą zaciągane w 2023 r. pożyczki i kredyty (kolumna nr 4.1) oraz wolne środki, o 
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( kolumna nr 4.3.1). 
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający wskazuje na rozbieżności w zakresie 
prawidłowego określenia i wskazania źródeł pokrycia planowanego w 2023 r. deficytu 
budżetu w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 i projekcie uchwały w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica.

Z projektu prognozy kwoty długu Gminy Moszczenica, stanowiącej część projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica, planowane zadłużenie w latach 
2023-2032 nie spowoduje naruszenia zasad uchwalania budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego określonych w art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. 

POUCZENIE

1. Zgodnie z  art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 
od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

2. Zgodnie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedmiotowa opinia jest 
publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej 
otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902). 

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

Marta Olech

(dokument podpisany elektronicznie)
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