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Uchwała Nr 3.I./275/2022
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2022 roku.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy
Szydłowiec na 2022 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 10 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca:
Anna Pakosz
Członkowie:
Janina Filipowicz
Agnieszka Małkowska
§ 1.
Wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na
rok 2022 z uwagą omówioną w uzasadnieniu.

1.
2.
3.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie i trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uzasadnienie:

W dniu 4 stycznia 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała
Budżetowa na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 podjęta przez Radę Miejską w Szydłowcu w dniu 28 grudnia
2021 roku.
Jak wynika z powyższej Uchwały, Gmina przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 4.988.558,64 zł, który
planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:
 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych przepisach w wysokości 2.207.983 zł,
 pożyczki w wysokości 1.287.191 zł,
 kredytu w wysokości 946.001,64 zł,
 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości
547.383 zł.
Wskazane źródła sfinansowania deficytu zgodne są z przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych. Planowany w budżecie kredyt w kwocie 4.400.000 zł przeznacza się poza pokryciem deficytu
budżetu również na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych oraz spłatę rat kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach ubiegłych. Zwiększenie zadłużenia o nowe tytuły dłużne nie stwarza zagrożenia
przekroczenia w roku 2022 oraz kolejnych latach dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia ustalanego wg
przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych z wyjątkiem lat 2027-2028, gdzie relacja pomiędzy
indywidualnym a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej jednego punktu
procentowego w oparciu o plan III kwartału 2021 roku, a w oparciu o przewidywane wykonanie nieznacznie
lepiej. Warunkiem jednak osiągnięcia we wskazanych latach planowanej relacji określonej w art. 243
jest wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem i nadwyżek operacyjnych zarówno w roku
2022 jak i latach następnych na poziomie nie niższym, aniżeli określonym w przedłożonej wieloletniej
prognozie finansowej. Na uwagę zasługuje również fakt, że spłata planowanego kredytu i pożyczek
z WFOŚiGW przewidziana jest w latach 2024-2035, co generuje duże koszty obsługi zadłużenia.
Zatem pomimo spełnienia relacji określonych w art. 243 objętych prognozą przy aktualnie przyjętych

wielkościach niezbędnym jest bieżące monitorowanie sytuacji finansowej Gminy i czynników zewnętrznych
wpływających na tę sytuację i zachowanie ostrożności w planowaniu przyszłych zobowiązań.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający opiniuje jak w sentencji uchwały.
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