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Uchwała Nr 4200/IV/145/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały 
budżetowej na 2023 rok miasta Kalety

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668)  IV Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Wydaje się pozytywną z zastrzeżeniem – opisanym w uzasadnieniu -  opinię o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok miasta Kalety. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kalety na 2023 rok, przedłożonym 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach przez Burmistrza Miasta Kalety, zaplanowano 
deficyt budżetowy ustalony na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). 

Planowany  deficyt budżetowy będący różnicą między prognozowanymi dochodami ogółem 
a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami ogółem, wynieść ma 2.928.000,00 zł.

Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 
2.888.000 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków (projekty UE "Erazmus+ Strat with yourself - Zacznij od siebie" i Erazmus+ Water Guards - 
Ochrona wody") w wysokości 40.000 zł. 
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Skład Orzekający zwraca uwagę, że jeśli źródłem sfinansowania deficytu (także przychodów 
budżetu) mają być środki, które, jak wynika z uzasadnienia projektu, jeszcze w roku 2022 „zostaną 
wprowadzone do budżetu Miasta Kalety jako dochody i rozchody roku bieżącego z przeznaczeniem 
na lokatę a w roku 2023 jako przychody roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu” – to 
błędnie wskazano źródło pokrycia deficytu. Zgodnie bowiem z art. 2 w związku z art. 8 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach 
publicznych otrzymał nowe brzmienie wskazujące wprost jako źródło pokrycia deficytu środki 
z lokat dokonanych w latach ubiegłych, co ma zastosowanie już do opracowywania projektów 
budżetów na 2023 rok. 

Skład Orzekający stwierdza, że uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 335/XL/2022 z dnia 
17 listopada 2022 r. zaplanowano rozchód z przeznaczeniem na lokatę długoterminową. Wskazuje 
się zatem na konieczność dokonania zmian zapisów w §3 projektu uchwały budżetowej, tak aby były 
zgodne ze stanem faktycznym, a nie wskazywały na źródło które nie wynika ani ze 
sprawozdawczości, ani z planu budżetu (po zmianach) bieżącego roku.

Ze sprawozdania Rb-NDS za III kw. br. wynika, że miasto Kalety posiada niezaangażowane 
środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 
w wysokości takiej, jak wskazana do pokrycia deficytu.  

Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem Składu Orzekającego, miasto Kalety dopiero po 
 dokonaniu opisanych wyżej zmian projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok, 
 powinno  mieć możliwość pokrycia planowanego deficytu budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Miasta Kalety przysługuje odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

PRZEWODNICZĄCY
IV Składu Orzekającego

Krzysztof Róg
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