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Uchwała nr 8/2023
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy 
Bieliny na 2023 rok.

V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas

Członkowie: Ewa Midura
Agnieszka Zarębska

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2023 roku uchwały budżetowej na 2023 rok przedstawionej przez 
Radę Gminy Bieliny na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1668) uchwala co następuje:

Gmina Bieliny ma możliwość sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej na 2023 rok 
deficytu budżetu w kwocie 15.551.978,81 zł.

U z a s a d n i e n i e

W uchwale budżetowej Gminy Bieliny na 2023 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 
79.138.236,04 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 94.690.214,85 zł. Deficyt budżetu 2023 roku 
w wysokości 15.551.978,81 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi:

 - kredytów długoterminowych w kwocie 11.218.862,46 zł, 

- pożyczek długoterminowych w kwocie 768.302,22 zł, z czego kwota 768.302,22 zł pochodzi z 
pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 12.11.2021 r., nr 4140/21 na kwotę 2.591.691,35 
zł),

- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 
324.625,75 zł 

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.150.188,38 zł 

- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 90.000 zł

- co wynika z § 3 uchwały budżetowej.

Wskazane w uchwale budżetowej Gminy Bieliny źródła przychodów finansujących deficyt 
budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 6, 7, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych. Przychody z tytułu kredytów uwzględnione w limicie zobowiązań 
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przewidywanych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu - określonym w §10 
uchwały budżetowej, planowane są na realizację wydatków majątkowych. Nadmienić należy, iż limit 
zobowiązań przewidziany do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu pożyczek 
w kwocie 768.302,22 zł został określony w uchwale Nr XXXI/233/21 Rady Gminy Bieliny z dnia 18 
maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021.

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy Bieliny na 2023 rok.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Radzie Gminy Bieliny . 
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Zbigniew Rękas
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