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REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 601/2022 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 
 

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2023 r. 

 

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668) w związku z art. 238 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 

1634 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

 

Arkadiusz Talik – przewodniczący 

Ewelina Kurzydło 

Aneta Sakra 

 

p o s t a n a w i a  

 

pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Baborów 

na 2023 rok. 

 

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

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

w Opolu celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2023 rok wraz 

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

 

Struktura i szczegółowość uchwały budżetowej uwzględnia postanowienia ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 

Plan dochodów określony w projekcie uchwały budżetowej ogółem w wysokości  

27 220 950,00 zł zgodnie z dyspozycją art. 235 ustawy o finansach publicznych uwzględnia 

rodzajowy podział dochodów na bieżące w wysokości 22 810 000,00 zł oraz majątkowe  

w kwocie 4 410 950,00 zł. 

Wydatki określone w projekcie uchwały budżetowej w kwocie ogółem  

37 122 579,92 zł ujęto zgodnie ze szczegółowością wynikającą z dyspozycji art. 236 ww. 

ustawy w podziale na wydatki bieżące w wysokości 25 310 000,00 zł oraz majątkowe 

w wysokości 11 812 579,92 zł.  

 

Planowany w projekcie budżetu deficyt budżetowy w wysokości 9 901 629,92 zł 

zostanie sfinansowany: 

1) środkami 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 

ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji 
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na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 

wysokości 1.577.410,01 zł;  

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 

3.400.000,00 zł;  

3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 256.000,00 zł; 

4)  kredytem w wysokości 4.668.219,91 zł. 

 

Skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione w projekcie dochody bieżące oraz wydatki 

bieżące spełniają relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 

uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964). 

 

Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały budżetowej 

określono:  

− rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00 zł, 

− rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł. 

 

Skład Orzekający wskazuje, iż jak wynika z projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 - 2036 

przedłożonego wraz z projektem uchwały budżetowej, w roku 2023 Gmina Baborów spełnia 

relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych umożliwiającą zgodne ze 

wskazaną normą uchwalenie budżetu. 

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji. 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Burmistrz jest 

obowiązany przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia uchwały.  

 
 

       Przewodniczący   

     Składu Orzekającego 

 
              Arkadiusz Talik 
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