
 

UCHWAŁA NR K.50.117.2022
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W SZCZECINIE

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej 
Gminy Dygowo na 2022 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Marek Dulewicz – Przewodniczący
2. Marcin Binaś – Członek
3. Jolanta Kuźmicka – Członek

po dokonaniu analizy uchwały budżetowej Gminy Dygowo na 2022 rok, pozytywnie opiniuje 
możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Z przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uchwały Nr XXIX/226/21 Rady 
Gminy Dygowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2022 rok, 
wynika że jednostka planuje zakończyć rok budżetowy deficytem w wysokości  5 152 441,00 zł. Jako 
źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wskazane w uchwale budżetowej źródło sfinansowania deficytu mieści się w katalogu 
określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa jego 
wysokość.     

Uchwalony na 2022 r. budżet i wieloletnia prognoza finansowa, uwzględniające opisany wyżej 
deficyt oraz przychody i rozchody budżetu, zachowują relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy 
o finansach publicznych i tym samym spełniają ustanowione w tych przepisach warunki uchwalenia 
budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. 

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. 
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej 
uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie 
z art. 246 ust. 2 i ust.3 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.).

Przewodniczący Składu Orzekającego 

   Marek Dulewicz 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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