
 

UCHWAŁA Nr Wa.473.2020 

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej 

w Warszawie 

z dnia 5 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie:  

1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Stanisławów projekcie uchwały  budżetowej 

na 2021 rok, 

2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października  

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 t.j.) i art. 238 i 246 ust.  

1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z p6in. zm) 

- Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczący:- Konrad Pachocki 

Członkowie:- Agnieszka Szewc 

- Karolina Aszkiełowicz 

uchwala, co następuje: 

§1 

Opiniuje pozytywne przedłożony przez Burmistrza Gminy Stanisławów projekt uchwały budżetowej na 

2021 rok. 

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 

§2 

Wydaje pozytywną opinię, w sprawie możliwości  sfinansowania  przewidzianego deficytu w projekcie 

uchwały budżetowej na rok 2021. 

§3 

Opinię o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do postanowień art. 238 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany 

przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu. 

§4 

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega ogłoszeniu przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w terminie i trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

§5 

0d niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie  

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 



Uzasadnienie 

 W dniu 16 listopada 2020 roku Burmistrz Gminy Stanisławów przedłożył, przy Zarządzeniu Nr  

68/2020  z  dnia  12  listopada  2020  roku,   projekt   uchwały   budżetowej   na  rok 2021 wraz  

z uzasadnieniem. 

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy oceny ww. 

materiałów. 

I. Przedrożony projekt uchwały budżetowej na 2020 rok spełnia  wymogi  wynikające  

z obowiązujących przepisów, a takie jest kompletny i wzajemnie spójny. 

W opiniowanym dokumencie zaplanowano: 

a) dochody ogółem w wysokości: 37.467.000,00 zł, z tego: 

- bieżące w kwocie: 36.578.425,66 zł 

- majątkowe w kwocie: 888.574,34 zł 

b) wydatki ogółem w wysokości: 42.530.492,00 zł, z tego: 

- bieżące w kwocie: 35.400.492,00 zł 

- majątkowe w kwocie: 7.130.000,00 zł 

Z powyższych ustaleń wynika, iż zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach 

publicznych.  Planowane wydatki  bieżące nie  przewyższają planowanych  dochodów bieżących. 

c) przychody budżetu w kwocie 6.657.382, 93 zł z tytułu: 

- zaciągniętych kredytów i potyczek na rynku krajowym w łącznej kwocie 4.120.000,00 zł, 

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6ustawy w kwocie 1.573.862, 93 zł, 

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym 

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

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 

963.520,00 zł.  

d) rozchody budżetu w kwocie 1.593.890,93 zł z tytułu: 

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 782.500,00 zł, 

- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 811.390,93 zł, 

e) deficyt budżetu w kwocie 5.063.492,00 zł 

 Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach 

publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok i projekcie 

WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. 

 Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku wyniesie 13.788.108,64 zł i stanowi 36,80 % 

planowanych dochodów. Z danych wykazanych w projekcie WPF wynika, że w okresie prognozowania   

na  lata  2021-2031  relacja  łącznej  kwoty  przypadających  w  danym  roku budżetowym spłat  

i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekroczy 

średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących 



powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 

bieżących budżetu. 

II. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2021 rok zaplanowano deficyt  

w wysokości 5.063.492,00 zł, który zgodnie z § 2 ust. 1 projektu uchwały zostanie sfinansowany  

z: planowanych do  zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2.530.000,00 zł, przychodów jst 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku  bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia  

dochodów  i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 

963.520,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 

1.569.972 zł, a także Wskazany w projekcie sposób sfinansowania deficytu jest zgodny z art. 217 ustawy 

o finansach publicznych. 

 Mając na uwadze powyższe, Skład  Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie 

postanowił jak w sentencji uchwały. 


