
UCHWAŁA NR 50.55.6.2022

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 
wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 

2023  rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 
w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o  regionalnych izbach 
obrachunkowych2 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w składzie:

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

pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania wykazanego deficytu budżetu.

Uzasadnienie
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. 

zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 54 180 000,00 zł, a jako źródła pokrycia 
deficytu wskazano:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszone o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 
ustawy o finansach publicznych) w wysokości 47 358 000,00 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 4 750 000,00 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy o finansach 
publicznych w wysokości 2 072 000,00 zł.

Wskazane źródła pokrycia deficytu mieszczą się w katalogu ustalonym przepisem 
art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Projektowany budżet jest budżetem zbilansowanym: kwoty dochodów i przychodów 
odpowiadają kwotom wydatków i rozchodów.

Wartości przyjęte w projektach uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy 
finansowej, uwzględniając opisany powyżej deficyt i jego finansowanie, zachowują 
relacje określone w  art.  242-244 ustawy o finansach publicznych i tym samym 
spełniają ustawowe warunki uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował możliwość 
sfinansowania deficytu budżetu planowanego na 2023 r.

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.
2 Dz.U. z 2022 r. poz. 1668



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)
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