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UCHWAŁA 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez 
Radę Miasta Dęblin w uchwale budżetowej na 2022 rok 

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
0 regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 
1 ust. 3 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 Lublinie: 
- Mirosław Wydrych - przewodniczący, 
- Dorota Cichoń - członek, 
- Renata Kotowska - członek, 

wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Radę 
Miasta Dęblin w uchwale budżetowej na 2022 r. 

U Z A S A D N I E N I E  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony 
do wydawania m. in. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, o którym mowa 
w art. 246 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Uchwała Nr LV/318/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwały budżetowej na 2022 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 
w dniu 31 grudnia 2021 r. 

Uchwała zakłada deficyt budżetu w kwocie 5.901.569 zł - kwota planowanych 
dochodów ogółem wynosi 63.147.707 zł, a kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 
69.049.276 zł. Wskazanymi w § 3 ust. 2 uchwały budżetowej źródłami sfinansowania 
deficytu są przychody pochodzące 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 (2.719.987 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (3.181.582 zł). Przychody z tych źródeł 
mogą finansować deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 217 
ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. 



Skład Orzekający poddał ocenie planowany deficyt budżetu i wskazane źródła jego 
pokrycia w odniesieniu do obecnej i prognozowanej w kolejnych latach sytuacji finansowej 
gminy. Założony deficyt stanowi 9,35% planowanych dochodów budżetu. Wskazane źródła 
jego pokrycia nie powodują zwiększenia zadłużenia miasta, które w 2022 r. wynieść ma 
49.240.000 zł. Przewidziane w roku budżetowym i w latach kolejnych wielkości dochodów 
i przychodów oraz wydatków i rozchodów (w tym przeznaczonych na spłatę i obsługę 
zadłużenia) pozwalają na zachowanie relacji wymaganych przepisami ustawy o finansach 
publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę planowany deficyt jest możliwy do sfinansowania 
wskazanymi w uchwale budżetowej przychodami i nie stanowi istotnego zagrożenia dla 
kondycji finansowej Miasta. 

W tym stanie faktycznym i prawnym Skład Orzekający postanowił zaopiniować 
pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez Radę Miasta Dęblin 
w uchwale budżetowej na 2022 rok. 

Od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Miasta Dęblin prawo odwołania do 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 

Przewodnie: zekającego 

Mirosław Wydrych 

Otrzymuje: 
Rada Miasta Dęblin 
ul. Rynek 12 
08-530 Dęblin 


