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Uchwała Nr S.O.II. 4260.3.2021 

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w 

projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Charsznica na 2022 rok. 

 

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

regionalnych izbach obrachunkowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 246 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305 z późn. zm.) – Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w  osobach:  

Przewodniczący:  Wojciech Lachiewicz 

Członkowie:         Patrycja Krupa-Różańska  

                              Anna Polak 

      

po zapoznaniu się z przedstawionym projektem uchwały budżetowej Gminy Charsznica 

na 2022 rok 

p o s t a n o w i ł: 

 

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego  

w projekcie uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 2022 rok 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 15 listopada 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 2022 rok. 

 

         W projekcie tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości: 39.023.268,20 zł 

oraz wydatki w łącznej kwocie: 42.770.595,83 zł. Określony w tekście uchwały, a 

wynikający z obliczeń, wynik deficytowy budżetu Gminy Charsznica, planowany na 

rok 2022 wynosi: 3.747.327,63 zł.  

Przedłożony projekt uchwały budżetowej zakłada, iż deficyt ten zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytow: 3.797.327,63 zl oraz 

niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu 

rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu szczególnych zasad 

wykonywania budzetu sammorzadu określonych w ustawach odrębnych oraz 

wynikających z rozliczenia środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 

1.950,000,00 zł. 

  Kwoty dochodów i wydatków zostały skwitowane, jako realistyczne w opinii Składu 

Orzekającego dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Charsznica. Deficyt jest 

więc także wiarygodny, a proponowane źródła jego pokrycia, zdaniem Składu 
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Orzekającego są realistyczne i możliwe do zaplanowania w przychodach budżetu 

Gminy Charsznica na rok 2022.  

 

 

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji 

uchwały.  

POUCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

 

Zgodnie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedmiotowa opinia jest 

publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej 

otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie                    

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

2176 z późn. zm.).            

                                                                       Przewodniczący Składu  Orzekającego 

                                                                                  Wojciech Lachiewicz 

 

(*dokument uchwały, jako oryginał i przekazany odpis przyjmuje formę elektroniczną  

z certyfikowanym podpisem przewodniczącego składu orzekającego) 
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