
Uchwała SO –2/0951/271/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Sośnie na 

2022 rok

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) oraz art. 246 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. ze zm. w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Łuczak

Członkowie:         Barbara Dymkowska

Jolanta Nowak

wyraża opinię pozytywną 

o możliwości sfinansowania przez Gminę Sośnie deficytu budżetu roku 2022 

U z a s a d n i e n i e

W budżecie Gminy Sośnie na 2022 rok uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/288/2021 

Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2021 r., zmienionym uchwalą Nr XXXVIII/290/2022 z 

dnia 21 stycznia 2022 r. ustalone zostały dochody w wysokości 48.517.040,11 zł oraz wydatki w 

kwocie 54.093.244,55 zł. Deficyt budżetu ustalony został w kwocie 5.576.204,44 zł. Zgodnie z § 3 treści 

normatywnej uchwały deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Relacja deficytu do 

planowanych dochodów budżetu wynosi 11,50%.

W budżecie zaplanowane zostały przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 674.535,15 zł, 

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 



udziałem tych środków w kwocie 905.722,29 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie                

3.995.947,00 zł. Rozchodów nie zaplanowano.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową Gminy uznać należy, że Jednostka ma możliwość 

pozyskania przychodów ze wskazanych źródeł w kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetu. 

Wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do 

pozyskania.    

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2022 roku rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami 

bieżącymi na obsługę długu wynosi 150.000,00 zł, co stanowi 0,68% planowanych dochodów bieżących 

pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i nie przekroczy dopuszczalnego 

wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 

roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 17,64%.

Mając na uwadze zachowanie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 305 ze zm.), Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

       Przewodnicząca

  Składu Orzekającego

                                        Małgorzata Łuczak

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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