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Uchwała nr III/108/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego projekcie uchwały budżetowej 
Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z 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 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

1) Aneta Brzezińska — przewodnicząca,
2) Joanna Radzieja — członek,
3) Ewa Pudło — członek,

wydaje opinię pozytywną

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu 
Kłodzkiego na 2023 rok.

Uzasadnienie

Z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. 
zm.), zwanej dalej „u.f.p.”, wynika, że sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej 
kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Przy realizacji tego zadania organ 
wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz 
postanowieniami organu stanowiącego zawartymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej, podjętej na podstawie art. 234 u.f.p. Zgodnie z wymogami art. 238 ust. 1 u.f.p. projekt uchwały 
budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi organ wykonawczy przedstawia 
organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do 
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Na podstawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok Skład 
Orzekający stwierdził, co następuje:

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano następujące wielkości budżetowe:

－ dochody ogółem w kwocie 266.012.489,04 zł,
－ wydatki ogółem w kwocie 277.719.673,31 zł,
－ deficyt budżetu w kwocie 11.707.184,27 zł,
－ przychody ogółem w kwocie 15.980.480,27 zł,
－ rozchody ogółem w kwocie 4.273.296,00 zł.

Dochody bieżące określono w kwocie 240.718.174,04 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 
242.879.260,31 zł (różnica: - 2.161.086,27 zł). W finansowanie budżetu włączono wolne środki, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 

Planowany deficyt budżetu zgodnie z projektem uchwały budżetowej zostanie sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p., z wolnych 
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., oraz ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów.

Mając powyższe ustalenia na uwadze Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji, którą Zarząd 
Powiatu jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie Powiatu Kłodzkiego.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały.

Przewodnicząca 
Składu Orzekającego

Aneta Brzezińska
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