
Uchwała Nr SO– 3/0951/14/2022 

Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, 

Czysta Gmina” deficytu budżetu roku 2022.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony 

zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia                             

1 kwietnia 2021 roku ze zm., w osobach:

Przewodnicząca:  Barbara Dymkowska, 

Członkowie:         Jolanta Nowak,

                             Małgorzata Łuczak.  

po dokonaniu analizy uchwały budżetowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok z dnia 14 grudnia 2021 r. oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 z dnia 14 grudnia 2021 r. wyraża

 opinię pozytywną 

 o możliwości sfinansowania deficytu budżetu roku 2022

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” na 2022 rok ustalone zostały dochody w wysokości 86.020.322,62 zł oraz wydatki w 

kwocie 111.952.825,40 zł. Deficyt budżetu wynosi 25.932.502,78 zł.

W budżecie zaplanowane zostały przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w 

wysokości 25.932.502,78 zł. Relacja deficytu do planowanych dochodów budżetu wynosi 

30,15  %. 

                Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazane zostały przychody z tytułu 

nadwyżki z lat ubiegłych. 

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone 



w pkt 8, tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków. 

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki za III kwartał 2021 r. oraz 

uchwały budżetowej na 2021 rok po zmianach (ostatnia z dn. 14.12.2021 r.), Skład Orzekający ustalił, 

że Związek posiada nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 43.346.071,76 zł, która nie została 

zaangażowana w budżecie roku 2021, może zatem zostać zaangażowana na pokrycie deficytu 

roku 2022. 

Powyższe warunkowane jest tym, iż do końca 2021 r. nadwyżka z lat ubiegłych nie 

została  zaangażowana w budżecie roku 2021 w wysokości, która uniemożliwiałaby 

sfinansowanie deficytu budżetu roku 2022.

           Skład Orzekający uznaje, że wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródło 

sfinansowania deficytu nadwyżką z lat ubiegłych jest prawnie dopuszczalne i możliwe do 

pozyskania.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

(-) Barbara Dymkowska

Pouczenie:        Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium 

Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Poznaniu  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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