
 

UCHWAŁA NR K.50.213.2022
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W SZCZECINIE

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie 
Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Anna Suprynowicz – Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk – Członek
3. Katarzyna Korkus – Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu, z uwagą zawartą w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

            W uchwale Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetowy 
w kwocie 14 783 692,38 zł, który zgodnie z postanowieniami § 3 ma zostać pokryty przychodami 
pochodzącymi z:
1) 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, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 11 060 557,97 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie  
3 723 134,41 zł.
          Wskazane przychody mieszczą się w prawnie dopuszczalnych źródłach sfinansowania 
deficytu określonych przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają 
jego wysokość. Kwoty planowanego deficytu i przychodów związanych z jego pokryciem, ujęte 
w budżecie Gminy, zgodne są z wartościami przyjętymi w uchwale o wieloletniej prognozie 
finansowej na 2022 rok. Skład Orzekający zwraca jednak w tym miejscu uwagę, iż kwoty 
przychodów bezzwrotnych, prognozowanych na 2022 r. nie wynikają z przewidywanego 
wykonania w 2021 r. odpowiadających im wartości, wykazanego w wieloletniej prognozie 
finansowej. 

Uchwalony na 2022 r. budżet i wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniające opisany 
wyżej deficyt oraz przychody i rozchody budżetu, zachowują relacje określone w art. 242 
i art. 243 ustawy o finansach publicznych i tym samym spełniają ustanowione w tych przepisach 
warunki uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. 

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. 
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Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, 
zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni 
od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.).
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