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Uchwała Nr 132/2022
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 3030 listopada 2022 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Smyków na 2023 rok

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Czerw Wojciech
Członkowie: Piasecki Ireneusz

Zarębska  Agnieszka

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2022 roku projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 
przedstawionego przez Wójta Gminy Smyków - na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz  z art. 19 ust. 2 ustawy z 
dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) 
uchwala co następuje:

Gmina Smyków ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 
2023 rok deficytu budżetu w kwocie 9.072.497,00 zł.

Uzasadnienie
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Smyków na 2023 rok zaplanowano: dochody budżetowe w 
kwocie 29.223.676,00 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 38.296.173,00 zł. Deficyt budżetu 2023 
roku w wysokości 9.072.497,00 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z:

- kredytów długoterminowych w kwocie 1.655.078,00 zł,

- pożyczek długoterminowych w kwocie 2.075.000,00 zł,

- sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych , w tym:  

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich 
płynny rynek wtórny) w kwocie  3.295.000,00 zł, 

- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 
w kwocie 2.047.419,00 zł -  co wynika § 3 projektu uchwały budżetowej.
Wskazane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Smyków źródła przychodów finansujących 
deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 1,2,3 i 6 ustawy o finansach publicznych. 
Przychody z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek uwzględnione w limicie zobowiązań 
przewidywanych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu - określonym w § 8 
projektu uchwały budżetowej planowane są na realizację wydatków majątkowych.

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwości sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Smyków na 2023 rok.

Pouczenie
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Smyków 
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
Wojciech Czerw
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