
UCHWAŁA Nr 744 /2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w ZIELONEJ GÓRZE
 z dnia 13  grudnia 2021r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego 
w projekcie uchwały budżetowej  Gminy Trzebiel na rok 2022.

Działając na podstawie art.13 pkt 10 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U.  2019. 2137. ze zm.) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2021.305. ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:

 Marek Lewandowski  -  przewodniczący
 Lidia Jaworska   -  członek
 Iwona Porowska – członek

pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Trzebiel  na rok 2022.

U Z A S A D N I E N I E

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, formułując opinię zawartą w 
sentencji uchwały, przyjął za podstawę dane wynikające z przedłożonych tutejszej Izbie przez Wójta Gminy 
Trzebiel projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2022 – 2037. 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2022 zaplanowano:
• dochody w wysokości 25.135.576,00zł,
• wydatki w wysokości 35.114.812,00zł,
• deficyt budżetu na rok 2022. jest ustalony w wysokości 9.979.236,00zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami w postaci wolnych środków, emisji papierów 
wartościowych, przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 
publicznych. Źródła sfinansowania deficytu zostały wskazane i odpowiadają kwocie zapisanej 
w przychodach budżetu na 2022 rok.
 

Dane przedstawione powyżej pozwalają na sformułowanie wniosku, że planowane sfinansowanie 
deficytu budżetowego w roku 2022, ww. przychodami jest dopuszczalne w świetle przepisów art. 217 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, określających źródła sfinansowania deficytu 
budżetu.

Wskazując na powyższe, Skład Orzekający orzekł jak w sentencji. 

Przewodniczący Składu Orzekającego

 Marek Lewandowski
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