
Uchwała Nr SO – 4/0951/587/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sośnie 
przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem 

Nr 21/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 listopada 2022 r., w osobach:

Przewodnicząca: Agnieszka Ząbczyńska

Członkowie: Dorota Wierzbicka

Małgorzata Łuczak

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 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 246 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), po dokonaniu analizy projektu 

uchwały budżetowej Gminy Sośnie na rok 2023, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie 

na lata 2023-2032, wyraża o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sośnie przedstawionego w 

projekcie budżetu na 2023 rok

opinię pozytywną.

Uzasadnienie

W projekcie budżetu Gminy Sośnie na 2023 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 

40.280.966,00 zł i wydatki w wysokości 44.980.966,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 

4.700.000,00 zł i zgodnie z postanowieniem § 3 projektu uchwały budżetowej zostanie sfinansowany 

przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały zaplanowane zostały przychody ogółem w wysokości 

4.700.000,00 zł, które w całości stanowią przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i 

pożyczek na rynku krajowym (§ 952). Rozchody w roku 2023 nie są planowane. 

Skład Orzekający ustalił, że w dniu 30 maja 2022 r. uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rada Gminy Sośnie 

postanowiła o zaciągnięciu w roku 2023 kredytu długoterminowego w wysokości 4.700.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Sośniach". Zgodnie z postanowieniami uchwały kredyt spłacany będzie w latach 

2024-2030.

W ocenie Składu Orzekającego, wskazane w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok źródła 

sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania, zaważywszy na fakt, że spłaty 

zobowiązań wynikających z planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczek i kredytów wraz z 

odsetkami, nie przekroczą w 2023 roku dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego na 



podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych zostanie zachowana również w pozostałych latach obejmujących okres spłaty zobowiązań 

zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

 /-/ Agnieszka Ząbczyńska

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
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