
UCHWAŁA NR 50.55.5.2022

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto 
Kołobrzeg na 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o  regionalnych izbach obrachunkowych1 Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w składzie:

1) Marcin Binaś – Przewodniczący,
2) Jolanta Kuźmicka – Członek,
3) Marek Dulewicz – Członek

pozytywnie
opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 rok.

Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg, przedłożony Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Szczecinie wraz z uzasadnieniem w celu zaopiniowania, 
sporządzony został zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, a także 
zgodnie z wymogami określonymi w uchwale organu stanowiącego w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej, podjętej na podstawie art. 234 cyt. ustawy. 

Przedłożony projekt wraz z załącznikami spełnia wymogi powołanej ustawy 
co  do zakresu i szczegółowości budżetu oraz przewiduje zachowanie relacji 
określonych w art. 242-244 tej ustawy, reglamentujących stosunek dochodów 
bieżących do wydatków bieżących oraz wysokość spłaty zadłużenia. Kwoty rezerw 
utworzonych w planie wydatków budżetowych – tj. ogólnej i celowej, mieszczą się 
w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. 
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 
r. o zarządzaniu kryzysowym2.

Zakres upoważnień dla organu wykonawczego oraz limity zobowiązań określone 
w projekcie uchwały budżetowej nie budzą zastrzeżeń.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały 
sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 1668
2 Dz.U. z 2022 r. poz. 261



2  marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych3.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 
o  regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo wniesienia odwołania 
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

                                                                
                                          Przewodniczący Składu Orzekającego

                                                                              Marcin Binaś
                                                                       (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

3 Dz.U. z 2022 r. poz. 513
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