
UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-590/22
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE

z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Mikołajki projekcie uchwały budżetowej na 
2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Krzysztof Mościbrocki 
Członkowie: Anna Michalak 

                                                          Janusz Facon
                                                   

działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 246 ust. 1 i ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), postanawia:

§ 1

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Mikołajki na 2023 rok,

§ 2

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 
budżetu Gminy Mikołajki na 2023 rok.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 15 listopada 2022 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt 

uchwały budżetowej Gminy Mikołajki na 2023 rok.

Burmistrz Miasta Mikołajki Zarządzeniem Nr 110/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie 

projektu budżetu Gminy Mikołajki na 2023 rok przyjął projekt i przedstawił Radzie Miejskiej oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały 

budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych. 

Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok, w tym 

dochody i wydatki bieżące, Skład Orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych została zachowana.
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Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie 

dochodów i wydatków. 

Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych 

źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydając opinię o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego przez Burmistrza Mikołajki ustalił co następuje:

W projekcie budżetu Gminy Mikołajki planowane dochody na 2023 rok wyniosą 64 877 120 zł, 

planowane wydatki 77 547 000 zł, deficyt budżetu wyniesie 12 669 880 zł, przychody budżetu 

wyniosą 14 047 880 zł, a rozchody wyniosą 1 378 000 zł. 

Burmistrz Miasta Mikołajki w § 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu 

zostanie pokryty: 

- wolnymi środkami,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 

tym:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

- Cyfrowa Gmina. 

Sposób sfinansowania deficytu przedstawiono w załączniku Nr 7 do projektu uchwały 

budżetowej, pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały. 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 

dni od daty jej doręczenia.

                      Przewodniczący Składu Orzekającego
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