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REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 393/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 listopada 2021 r. 
 

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2022 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 2019 r., poz. 2137 ze zm.) w związku  

z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w osobach: 

 

1. Aleksandra Bieniaszewska – przewodnicząca  

2. Magdalena Przybylska 

3. Katarzyna Tromsa 

 

 

p o s t a n a w i a  

 

z zastrzeżeniami zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Byczyna  

na 2022 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 Byczyna na 2022 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  

45 466 663,75 zł zgodnie z dyspozycją art. 235 ustawy o finansach publicznych uwzględnia 

rodzajowy podział dochodów na bieżące w wysokości 42 982 279,75 zł oraz majątkowe  

w kwocie 2 484 384,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w rozdziale 70005, paragraf 

0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w wysokości 550 000,00 zł. 

 

Wydatki określone w projekcie uchwały budżetowej w kwocie ogółem  

44 207 213,80 zł ujęto zgodnie ze szczegółowością wynikającą z dyspozycji art. 236 ww. 

ustawy w podziale na wydatki bieżące w wysokości 42 719 127,32 zł oraz majątkowe  

w wysokości 1 488 086,48 zł. Skład zauważa, iż w załączniku nr 10 Plan dotacji w 2022 roku 

należy również ująć dotacje majątkowe zaplanowane w rozdziale 75412 i 90001. 

 

Zaplanowane w projekcie dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relację,  

o której mowa w ww. art. 242 ustawy. 



strona 2/2  

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 393/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. 

 

Planowana w projekcie budżetu nadwyżka budżetowa w kwocie 1 259 449,95 zł 

zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów. 

 

W projekcie uchwały budżetowej określono przychody w wysokości 994 480,00 zł oraz 

rozchody w wysokości 2 253 929,95 zł. 

 

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

określono: 

− rezerwę ogólną w wysokości 46 500,00 zł, 

− rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000,00 zł, 

− rezerwę celową na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 23 500,00 zł. 

 

Opiniując przedłożony projekt budżetu na rok 2022 Skład Orzekający wskazuje na 

wysokie zadłużenie Gminy Byczyna – 46 628 235,16 zł (plan na dzień 31.12.2022 r. wg 

projektu wieloletniej prognozy finansowej), co stanowi 102,5% planowanych dochodów 

ogółem (45 466 663,75 zł). Kwota zadłużenia spłacana wydatkami (umowy z Komunalnym 

Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym) wynosi 35 480 661,52 zł. Skład Orzekający ocenia 

pozytywnie zaplanowanie w roku 2022 nadwyżki operacyjnej oraz nadwyżki budżetowej  

i przeznaczenie jej na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wskazać jednak należy, 

iż pomimo corocznej, systematycznej spłaty zobowiązań, aktualne zadłużenie nadal przekracza 

potencjał dochodowy Gminy. Powyższego stanu nie zmienia również fakt posiadania przez 

Gminę przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o finansach publicznych (wg sprawozdania Rb-NDS na koniec III kwartału 2021 r. plan w 

wysokości 8 880 208,57 zł, wykonanie w wysokości 16 805 076,78 zł), środki te jeśli nie 

zostaną przeznaczone w kolejnych latach na realizację zadań inwestycyjnych, mogą stanowić 

zabezpieczenie spłaty tylko części zadłużenia w następnych latach. Ponadto zadłużenie 

jednostki generuje wysokie koszty obsługi długu, w roku 2022 jest to kwota 550 000 zł. 

Obsługa tak znacznego zadłużenia wymaga podejmowania dalszych działań 

oszczędnościowych i wypracowywania jak największych nadwyżek operacyjnych. 

 

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

prognozy finansowej na lata 2022-2034 przedłożonego wraz z projektem uchwały budżetowej, 

w roku 2022 Gmina Byczyna spełnia relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych umożliwiające 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.  

 

       Przewodnicząca   

     Składu Orzekającego 

 
    Aleksandra Bieniaszewska 
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