
Uchwała Nr S.O.IV-426-1/5/20 

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego                 

w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok. 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.          

o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 246 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z późn. zm.) – Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w  osobach:  

Przewodniczący:  Piotr Józefczyk 

Członkowie:         Jolanta Nowakowska 

                              Katarzyna Keppert 

               

po zapoznaniu się z przedstawionym projektem Uchwały Budżetowej Gminy 

Dobczyce na 2021 rok 

p o s t a n o w i ł: 

 

zaopiniować pozytywnie – z uwagami, możliwość sfinansowania deficytu 

przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 12 listopada 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

wpłynął projekt Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok. 

 

           W projekcie tym zaplanowano dochody w wysokości: 90.097.404,00 zł  

oraz wydatki w wysokości: 95.198.567,00 zł. Wykazany deficyt budżetu Gminy  

Dobczyce planowany na rok budżetowy 2021 wynosi: 5.101.163,00 zł. Przedłożony 

projekt uchwały budżetowej zakłada, iż deficyt ten zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z następujących źródeł: 

1) długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie: 3.511.160,00 zł, 

2) 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie: 

1.590.003,00 zł. 

 

            Przedstawione w projekcie uchwały budżetowej źródła pokrycia deficytu     

oraz planowane kwoty nie budzą zastrzeżeń w zakresie legalności i możliwości 

pozyskania przez Gminę Dobczyce. Jak wynika z Prognozy kwoty długu Gminy 



Dobczyce na lata: 2021 - 2032, stanowiącej część Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Dobczyce planowane zaciągnięcie zobowiązań dłużnych w wysokości: 

3.511.160,00 zł na pokrycie deficytu budżetu nie spowoduje w latach: 2021 – 2032 

naruszenia zasad uchwalania i wykonywania budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego określonych w art. 242 i art. 243 z uwzględnieniem art. 244 ustawy 

o finansach publicznych, art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 grudnia 2018 r. 

poz. 2500) i art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

(t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). 

 

        Jednym z warunków zachowania wyżej wymienionych zasad będzie ograniczenie 

po 2021 roku ponoszonych corocznie wydatków bieżących. Skład Orzekający zwraca 

uwagę, że również w 2022 roku Gmina Dobczyce planuje zaciągać nowe 

zobowiązania dłużne w kwocie ogółem: 10.868.850,00 zł, których spłata  

(wraz z odsetkami) ograniczy dodatkowo możliwości finansowe Gminy Dobczyce  

w okresie spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku. Aktualnie 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce planuje, że najwyższy poziom zadłużenia Gminy 

Dobczyce wystąpi na koniec 2022 roku (31.868.847,36 zł). Zaniechanie podjęcia 

działań oszczędnościowych spowoduje, że rosnące koszty funkcjonowania jednostek 

budżetowych oraz instytucji kultury Gminy Dobczyce - wymuszą konieczność 

zaciągania nowych, nieplanowanych aktualnie zobowiązań dłużnych. 

 

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji 

uchwały.  

POUCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

 

Zgodnie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedmiotowa opinia jest 

publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej 

otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie                    

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1429 z późn. zm.).            

Przewodniczący Składu Orzekającego 

                   Piotr Józefczyk 
 

 

 

 


