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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwaly budżetowej gminy Sztum na 2022 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu budżetu.

Na podstawie art. 13 pkt 3 wzwiązku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 2137) oraz art. 238
ust. 1 pkt 2 i art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
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Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
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pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Sztum na 2022 rok oraz możliwość
sfinansowania deficytu budżetu.

UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 2021 roku do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie nr 114.2021
Burmistrza Miasta iGminy Sztum zdnia 15 listopada 2021 roku wsprawie przyjęcia uchwały
budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok.
Badając projekt uchwały budżetowej gminy Sztum na 2022 rok, Skład Orzekający stwierdził,
że został on opracowany zgodnie zwymogami określonymi m. in. wart. 212, art.213, art. 214,
art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 M ustawy

o finansach publicznych.
Przedłożony projekt budżetu określa planowane dochody budżetu ogółem wkwocie
78.810.796 zł, wtym dochody bieżące wwysokości 75.328.087 zł oraz dochody majątkowe
wwysokości 3.482.709 zł. Wydatki budżetu natomiast ustalono włącznej kwocie 88.036.744 zł,
wtym wydatki bieżące w wysokości 76.503.775 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.532.969
zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 9.225.948 zł zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
1. wolnych środków w kwocie l.710.901 zł,
2. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.500.000 zł,
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3. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie l.015.047 zł.
Planowane przychody w wysokości 10.494.996 zł pochodzić będą z:
1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (5 952) w kwocie 6.500.000 zł,
2. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej (5 903) w kwocie l.015.047 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (5 950)
w kwocie 1.792.105 zł,

4. nadwyżki z lat ubiegłych (@ 957) w kwocie l.l87.844 zł.
Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości l.269.048 zł przeznacza się na spłaty pożyczek
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej (5 963).
Ze względu na to, że zgodnie zart. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy o finansach publicznych
deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty przychodami pochodzącymi
kredytów, pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających zrozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów ipożyczek z lat ubiegłych, Skład Orzekający stwierdził, że
planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Skład Orzekający stwierdził, że w roku 2022 zaplanowane wydatki bieżące są większe od
dochodów bieżących o kwotę l.l75.688 zł. Zgodnie natomiast z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu,
wktórym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone
oprzychody, októrych mowa wart. 217 ust.2 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Skład Orzekający uznał, że
wymóg art. 242 ust. i ustawy o finansach publicznych został spełniony.
Analizując w pozostałym zakresie projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Skład Orzekający
stwierdza, że wzakresie dochodów został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej, natomiast wydatki budżetu przedstawiono według działów irozdziałów klasyfikacji
budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.
Analizując w pozostałym zakresie projekt uchwały budżetowej, Skład Orzekający uznał, że
pod względem merytorycznym obejmuje on możliwe do uzyskania dochody własne
gminy zpodziałem na dochody bieżące imajątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych
zadań własnych, jak też zadań zleconych. W uzasadnieniu do budżetu podano źródła dochodów
możliwe do uzyskania oraz przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w 2022 r.
Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający
stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a materiały
towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia Burmistrza w zakresie realizacji zadań gminy Sztum
w 2022 r.
Skład Orzekający zwraca jednakże uwagę, że w treści normatywnej projektu uchwały
budżetowej w @ 7 ust. ] zawarto upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań ztytułu
kredytu ipożyczki, na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w zawyżonej wysokości 7.515.047
zł, w t y m na wyprzedzające finansowanie wwysokości 1.015.047 zł. Stosowne upoważnienie do
zaciągnięcia w 2022 roku 11 transzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie wwysokości
380.056 zł zł zostało zawarte wuchwale nr XXX.238.2021 Rady Miejskiej wSztumie zdnia
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31 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2021 rok. Wysokość
udzielonego upoważnienia w tym zakresie należy prawidłowo określić przy podejmowaniu uchwały
budżetowej na 2022 rok.
Mając na względzie powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Niezależnie od powyższego Skład Orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania
uchwały budżetowej zachować szczególną ostrożność przy planowaniu przychodów, o których mowa
wart. 217 ust. 2 pktS i 6 ustawy o finansach publicznych, od których uzależnione jest nie tylko
spełnienie wskaźnika z art. 242 ust. 1 ustawy, ale także sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
oraz spłata zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że ustalone na dzień sporządzenia
projektu uchwały kwoty powyższych przychodów nie są w pełni potwierdzone, ponieważ rok
budżetowy jeszcze się nie zakończył, a zatem są jedynie kwotami przewidywanymi.

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

Monika Pane

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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Urzędowe Poświadczenie Odbioru

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=l77877360&typ..

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyńkator Poświadczenia: ePUAP-UPP72647656

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA I GMINY W SZT UMIE
Identyfikator adresata: 1h0eh5n1vz
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID
Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
,
Nazwa nadawcy: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDANSKU
Identyfikator nadawcy: 452uketc7j
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID
Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-12-02T11:54:18.714
Data wytworzenia poświadczenia: 2021-12-02T11:54:18.714
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK105050001
Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Żródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 105050001
Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1 kpa. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem
będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 391 par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-4cacf1f1bfb2a66980f2378fac923062 :
referencja ID-4dbf4c9593e0f345f903a0331dfb5042 : Znak%20sprawy%3A%20058/9326/P/lVl21
referencja : #xades-id-554f98a6c923dbcd00e83791902c7eb4
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Pismo ogólne do podmiotu publicznego

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id= l 77877356&typ..

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu
Gdańsk 2021-12-02

Dane nadawcy

Dane adresata

Wały Jagiellońskie 36

Mickiewicza 36
Województwo: pomorskie
Powiat: sztumski
NIP: 5790010684
Email: sztum@sztum.pi

Województwo: pomorskie

Powiat: Gdańsk
NIP: 5832122408
Email: email@gdansk.rio.gov.pi

Opinia
Znak sprawy: 058/9326/PllV/21

Dotyczy: Zarządzenie nr 114.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15.11.2021

Załączniki:
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