
U C H W A Ł A  Nr RIO.VIII-0120-10/23
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE

z dnia 4 stycznia 2023 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej 
Gminy Grodziczno na 2023 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Krystyna Radecka -Romaniuk
Członkowie: Anna Michalak

Krzysztof Mościbrocki

działając na podstawie art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U.   2022 r. poz1634 ze zm.) postanawia:

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania przez Gminę Grodziczno, deficytu budżetu w 
wysokości 4.525.319,15 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 rok.

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

W dniu 14 grudnia 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła Uchwała 

Nr XLVI/282/2022 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Grodziczno na rok 2023.

Skład Orzekający wydając opinię ustalił, co następuje:

Planowane w 2023 r. dochody wyniosą 31.978.422,00 zł, planowane wydatki 36.503.741,15 zł, 

deficyt budżetu wyniesie 4.525.319,15 zł, przychody budżetu wyniosą 5.865.319,15 zł, a rozchody 

wyniosą 1.340.000,00 zł.

Rada Gminy Grodziczno w § 3 uchwały budżetowej wskazała, że deficyt budżetu zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z kredytów, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi 

środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wynikających z innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających 
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z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 

środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych. 

Wymienione źródła przychodów są zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 6 Przychody i rozchody budżetu 

na 2023 r.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia.  

                      

                      Przewodniczący Składu Orzekającego
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