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Uchwała nr III/109/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej 
Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 246 ust. 1 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

o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego 
na 2023 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 246 ust. 1 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.”, regionalna izba obrachunkowa na podstawie projektu uchwały 
budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. W opinii regionalna izba obrachunkowa ocenia możliwość sfinansowania 
deficytu na podstawie wskazanych źródeł jego finansowania oraz ich wpływu na kształtowanie się długu 
jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie uchwały zaplanowano następujące wielkości:

－ dochody w kwocie 266.012.489,04 zł, dochody bieżące w kwocie 240.718.174,04 zł i dochody 
majątkowe w kwocie 25.294.315,00 zł,

－ wydatki w kwocie 277.719.673,31 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 242.879.260,31 zł i wydatki 
majątkowe w kwocie 34.840.413,00 zł,

－ deficyt w wysokości 11.707.184,27 zł,

－ przychody budżetu w kwocie 15.980.480,27  zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 
u.f.p. oraz ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów.

－ rozchody budżetu w kwocie 4.273.296,00 zł. z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz z 
wykupu papierów wartościowych.

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.

Łącznie z projektem uchwały budżetowej przedłożony został projekt wieloletniej prognozy finansowej, 
zawierający prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 2023–2028. Według projektu uchwały 
przewidywana kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 20.600.000,00 zł. Obliczona na podstawie 
prognozowanych w projekcie ww. uchwały wielkości relacja spłat zobowiązań finansowych i wydatków na 
obsługę długu do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele 
bieżące, określona w art. 243 u.f.p. nie przekroczy dopuszczalnego poziomu (lata 2023-2028). 
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Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 u.f.p., podlega publikacji przez jednostkę samorządu 
terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie doinformacji 
publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

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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