
Uchwała Nr SO –  4/0952/84/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2022 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem            

Nr 21/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 listopada 2022,

w osobach:

Przewodnicząca: Agnieszka Ząbczyńska 

Członkowie:       Dorota Wierzbicka

Małgorzata Łuczak                                                 

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1668) w związku z art. 238 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), wyraża 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Sośnie projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2023 rok 

  opinię pozytywną.

  

Uzasadnienie  

I. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został przedłożony w dniu 14 listopada 2022 r. wraz z 

uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

1. Szczegółowość projektu, przedłożone uzasadnienie oraz materiały informacyjne odpowiadają 

wymogom określonym uchwałą Nr XLVI/250/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 czerwca 2010 r. w 

sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą 

Nr XLVIII/264/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 7 września 2010 r.

2. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy 

o finansach publicznych, a w szczególności art. 212, art. 214 oraz art. 215 tej ustawy.

II.

1. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 ustalone zostały:

a) dochody w kwocie 40.280.966,00 zł, z tego:

 dochody bieżące w kwocie 29.374.594,00 zł,

 dochody majątkowe w kwocie 10.906.372,00 zł;

b) wydatki w kwocie 44.980.966,00 zł, z tego: 

 wydatki bieżące w kwocie 28.306.518,63 zł, 

 wydatki majątkowe w kwocie 16.674.447,37 zł.



Prognozowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące i są wyższe od planowanych 

wydatków bieżących, zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy 

o finansach publicznych. 

2. Projektowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 4.700.000,00 zł, który zgodnie z 

postanowieniem § 3 projektu uchwały zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia 

przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 

3. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 

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.

4. Z analizy danych zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz w projekcie uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2023-2032 wynika, 

że w 2023 roku i latach następnych spełniona będzie relacja, o której jest mowa w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym uchwalenia budżetu.

III.

1. Prognozowane dochody Gminy na 2023 rok są niższe o 23,13% w porównaniu do planowanych 

dochodów na rok 2022 (wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.), przy czym dochody bieżące zostały 

zaplanowane na poziomie niższym o 22,47%, a dochody majątkowe na poziomie niższym o 24,85% 

od planowanych w 2022 r. (wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.). 

2. Projektowane wydatki na 2023 r. są niższe o 28,61% od planowanych w budżecie na 2022 r. (wg stanu 

na koniec III kwartału 2022 r.), przy czym wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie niższym 

o 24,35%, a wydatki majątkowe na poziomie niższym o 34,85% w stosunku do planowanych na koniec 

III kwartału 2022 r.

3. Planowane w projekcie uchwały budżetowej dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami oraz na 

zadania własne bieżące, a także z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji 

ogólnej oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, 

zgodne są z kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponenta.

4. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, mieszczą 

się w granicach określonych w przepisach art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, natomiast 

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w limicie 

określonym w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 261, z późn. zm.).

5. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu 

nie budzi zastrzeżeń.



6. W postanowieniach projektu uchwały i załącznikach wyodrębniono dochody i wydatki związane ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

7. Planowane w projekcie uchwały budżetowej wydatki zapewniają realizację przedsięwzięć ujętych 

w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2023, co spełnia wymóg 

art. 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

8. Prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie  

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w całości przeznaczone zostały na 

wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

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 daty otrzymania niniejszej uchwały.
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