
UCHWAŁA Nr 3.c./258/2022
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE

z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały 
budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz.1668) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca                 - Iwona Jagodzińska
   Członkowie:   - Ewa Dziarnowska

                  - Romana Ignasiak
uchwala, co następuje:

§ 1
Wydaje opinię pozytywną o przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Drobin na 2023 rok.

§ 2
Wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 3
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 
dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej   wraz z uzasadnieniem został przesłany zarządzeniem Nr 129/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z zachowaniem terminu określonego w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 45.153.615,87 zł, w tym dochody 
bieżące w kwocie 39.138.175,15 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.015.440,72 zł. z uwzględnieniem 
subwencji zgodnej z wielkościami przekazanymi przez Ministra Finansów.
Wydatki zaplanowano w wysokości 48.889.152,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37.364.018,36 zł 
oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.525.134,51 zł. Zachowano relację określoną w art. 242 ufp. 

Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt budżetu w wysokości 3.735.537,00 zł, którego sposób 
sfinansowania jest zgodny z art. 217 ust 2 ufp. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 2.527.537,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 475.000,00 zł oraz z emisji papierów wartościowych w kwocie 733.000,00 zł.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 4.502.537,00 zł rozchody w 
wysokości 767.000,00,00 zł. Prawidłowo określono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 
emisji papierów wartościowych. Udzielone w projekcie upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy, 
mieszczą się w zakresie unormowań zawartych w obowiązujących przepisach prawa. 
W przedłożonym projekcie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie planu dochodów i wydatków 
finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
wynikającymi z odrębnych ustaw. 
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W oparciu o art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 183 ze zm.) w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych 
wpływów z tytułu podatku rolnego.
Utworzona w budżecie rezerwa ogólna mieści się w granicach określonych w art. 222 ust. 1 ufp. 
Zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia 
wymogi określone w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 261 ze zm.)
Stosownie do art. 238 ust. 2 ufp do projektu załączono uzasadnienie zawierające podstawowe założenia 
przyjęte do opracowania budżetu.
W załączniku do projektu przedstawiono wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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