
Uchwała Nr 3.c./330/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały 
budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie.

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

Przewodnicząca - Agnieszka Małkowska 
Członkowie: - Ewa Dziarnowska

- Iwona Jagodzińska
uchwala, co następuje:

§ 1
Wydaje opinię pozytywną z uwagą o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie 
uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 2
Wydaje opinię pozytywną z uwagą o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej Miasta Gostynina na 2022 rok.

§ 3
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem został przekazany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2021 roku zarządzeniem Nr 121/2021 Burmistrza 
Miasta Gostynina z dnia 12 listopada 2021 roku.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem spełnia wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:
- dochody w wysokości 75.903.275,32 zł, w tym:

bieżące w kwocie 73.215.406,32 zł, majątkowe w kwocie 2.687.869,00 zł.

- wydatki w wysokości 86.171.765,25 zł, w tym:
bieżące w kwocie 71.624.122,32 zł, majątkowe w kwocie 14.547.642,93 zł.

Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt budżetu w wysokości 10.268.489,93 zł, który stanowi  
13,53 % planowanych dochodów na 2022 rok. Zgodnie z opiniowanym projektem powyższy deficyt 
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody w wysokości 12.092.529,93 zł, w tym z tytułu 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10.887.536,93 zł i zaciąganego kredytu w 
wysokości 1.204.993,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.824.040,00 zł.
W sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do 30 września 2021 r. w poz. D13a 
„niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 
publicznych” po planie wykazano kwotę 4.312.136,61 zł, po wykonaniu 4.312.136,61 zł. Z ostatniej 
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zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (uchwała Rady Miejskiej Nr 290/XL/8021 z dnia 29 listopada 
2021 roku) wynika, iż z ww. tytułu zaangażowano 1.312.136,61 zł oraz że Miasto planuje założyć lokatę 
z otrzymanych w 2021 roku środków w łącznej wysokości 5.725.131,93 zł.
Wobec powyższego na dzień wydania niniejszej opinii Miasto posiada do dyspozycji niewykorzystane 
środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej 
wysokości 8.725.131,93 zł.
W związku z powyższym, zdaniem Składu Orzekającego przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 
2022 rok należy dokonać weryfikacji zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej oraz projekcie 
WPF przychodów z ww. tytułu w tym przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu. 

Projekt uchwały budżetowej określa:
 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

odrębnymi ustawami,
 dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań 

wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
 dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację 

zadań określonych w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego. 

W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwę ogólną, rezerwę celową na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne. Rezerwy 
te mieszczą się w granicach ustawowych progów.

Projekt uchwały budżetowej określa kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, 
zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszczono dotacje podmiotowe oraz dotacje 
celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane 
wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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