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Uchwała Nr S.O.XIV.421.16.2022
Składu Orzekającego 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Charsznica 
na 2023 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) oraz
art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1634 z późn. zm.) – Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w osobach: 

   Anna Polak                          - Przewodnicząca
                                            Gabriela Brol-Stanek           - Członek Składu Orzekającego
                                            Ewa Mitoraj                         - Członek Składu Orzekającego

po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 
2023 r.

p o s t a n o w i ł

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Charsznica na rok 2023.

UZASADNIENIE
W dniu 10 listopada 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wpłynął, 
opracowany przez Wójta Gminy Charsznica projekt uchwały budżetowej na rok 2023.
Analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do wniosku, że struktura uchwały 
budżetowej odpowiada wiążącym w tym względzie wymaganiom z przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.). 
Projektowi towarzyszy uzasadnienie. 

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 
38.250.345,61 zł oraz wydatki w kwocie 41.169.275,24 zł. Projekt uchwały budżetowej 
zakłada więc deficyt w wysokości 2.918.929,63 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Przychody zaplanowano 
w kwocie 3.952.720,00 zł, natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 1.033.790,37 zł.

Zaplanowane dochody budżetu, co do ich wysokości i źródeł pochodzenia, pozostają w 
zgodzie z ustawami. Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne Gminy Charsznica 
(w tym zadania własne obowiązkowe) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Skład Orzekający zwraca uwagę na następujące nieścisłości, które powinny zostać 
skorygowane przed podjęciem uchwały budżetowej:
- w załączniku nr 10 „Dochody ze środków z Polskiego Ładu oraz wydatki inwestycyjne nimi 
finansowane na 2023 rok” nie zaplanowano dochodów i wydatków z rozdziału 90001 w 
kwocie 3.105.000,00 zł,
- w załączniku nr 11 „Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych 
w Charsznicy na 2023 rok” wykazano stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego 
w wysokości 210.000,00 zł, podczas gdy z wyliczeń dokonanych 
w oparciu o kwoty planu środków obrotowych na początek roku budżetowego oraz 
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przychodów i kosztów wynika, iż stan środków na koniec roku budżetowego wyniesie 
60.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów 
bieżących dochowuje normatywu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Analiza przychodów zwrotnych (dłużnych), skłania do wniosku, że ich kwota nie powoduje 
przekroczenia limitu spłat zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. Budżet w rozchodach zabezpiecza spłatę długu aktualną w roku 2023.

Projektowane ustalenia budżetu nie odstępują od ustaleń równolegle opracowanego projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica w zakresie podstawowych wielkości 
budżetu z art. 229 ustawy o finansach publicznych i projektowanych przedsięwzięć 
wieloletnich z art. 226 ust. 3 ustawy ofinansach publicznych.

Towarzyszące budżetowi upoważnienia i inne ustalenia związane z wykonywaniem budżetu, 
pozostają w zgodzie z przepisami art. 212 tej ustawy. 

Skład Orzekający sygnalizuje dodatkowo, że uchwała budżetowa przed jej uchwaleniem 
powinna uwzględnić wszystkie wymagania wynikające z nowych lub zmienionych przepisów 
regulujących gospodarkę finansową, które weszły lub wejdą w życie po opracowaniu 
przedmiotowego projektu uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił – jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
od niniejszej opinii Wójtowi Gminy Charsznica przysługuje możność wniesienia odwołania 
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 
2. Stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię Wójt Gminy 
Charsznica zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu Gminy Charsznica przed 
uchwaleniem budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

Anna Polak
dokument podpisany elektronicznie


		2022-12-08T13:02:38+0100
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




