
UCHWAŁA Nr 3.c./369/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 roku 

 
w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kałuszyn projekcie uchwały budżetowej 

na 2022 rok, 
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2022 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 t.j.) i art. 238 i 246 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 
ze zm.) –  Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczący: - Konrad Pachocki 
Członkowie:                                 - Karolina Aszkiełowicz 

 - Agata Pączkowska

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Opiniuje pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu przedłożony przez Burmistrza Miasta 
Kałuszyn projekt uchwały budżetowej na 2022 rok. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

 § 2
Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania przewidzianego w projekcie uchwały 
budżetowej na rok 2022 deficytu.

§ 3 

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do postanowień art. 238 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany 
przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu. 

§ 4 

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega ogłoszeniu przez jednostkę samorządu 
terytorialnego w terminie i trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

§ 5 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2021 r. a więc w terminie określonym art. 238 ust. 1, 2 ustawy o finansach 
publicznych Burmistrz Miasta Kałuszyn przy zarządzeniu Nr 71/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku 
przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej na rok 2022 
wraz z uzasadnieniem. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny 
ww. dokumentu pod kątem jego kompletności, a także zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa, w efekcie powyższego ustalił, co następuje: 

I. Opracowany przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej na 2022 rok spełnia wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów, a także jest kompletny i wzajemnie spójny.
W opiniowanym dokumencie planuje się:

a) dochody ogółem w wysokości 36.479.038,48 zł, z tego:
- bieżące w kwocie 25.926.297,00 zł
- majątkowe w kwocie 10.552.741,48 zł



b) wydatki ogółem w wysokości 44.480.918,48 zł, z tego: 
- bieżące w kwocie 25.826.297,00 zł 
- majątkowe w kwocie 18.654.621,48 zł 

c) Łączne przychody budżetu stanowią kwotę 9.441.880,00 zł, natomiast łączne rozchody wynoszą 
1.440.000,00 zł

Z powyższych ustaleń wynika, że planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych 
dochodów bieżących. Oznacza to spełnienie wymogu  wynikającego  z art. 242 ustawy o finansach 
publicznych.  

Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych 
korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i projekcie WPF, w tym 
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. 

Zgodnie z wymogami art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie wyodrębniono dochody 
i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
wynikającymi z odrębnych ustaw.

Zadłużenie Gminy Kałuszyn na koniec 2022 roku wyniesie 20.444.690,39 zł, co stanowić będzie  
56,05% planowanych na ten rok dochodów ogółem. Z danych wykazanych w projekcie WPF wynika, że 
w okresie prognozowania na lata 2022-2035 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku 
budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1.  do planowanych dochodów bieżących 
budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów 
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do 
dochodów bieżących budżetu.

Skład Orzekający zauważa, iż w wydatkach inwestycyjnych (Tabela nr 5) nie ujęto zadania pn. 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której 
znajduje się plac zabaw we wsi Mroczki" realizowanego w ramach funduszu sołeckiego. Z informacji 
udzielonych przez jednostkę wynika, iż  ww. zadanie w wydatkach inwestycyjnych zostało ujęte pn. 
"Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy". 

Ponadto w §2 ust. 4 lit. b części normatywnej przedłożonego projektu uchwały budżetowej ustalono limit 
zobowiązań z tytułu obligacji emitowanych w 2022 r. w kwocie 8.800.000 zł przy czym jak wskazano 
kwota 1.440.000,00 zł miałaby zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek. Skład Orzekający zauważa, iż podana kwota 1.440.000,00 została ujęta 
w budżecie jako planowany wykup obligacji (§982).   

II. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Kałuszyn na 2022 rok zaplanowano deficyt w wysokości 
8.001.880,00 zł, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami budżetu i planowanymi 
wydatkami budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych 
w wysokości 7.360.000,00 zł, oraz przychodów z tytułu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w wysokości  641.880,00 zł. Tym samym wskazany w projekcie budżetu sposób oraz 
źródła sfinansowania deficytu są zgodne z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowił, jak w sentencji.  
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