
Uchwała Nr SO – 3/0952/208/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 21/2022 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 listopada 2022 roku, w składzie:

Przewodniczący:              Dorota Wierzbicka 
Członkowie:         Małgorzata Łuczak 
                                         Agnieszka Ząbczyńska  

działając na podstawie art. 13 pkt. 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 roku  poz. 1668) w związku z art. 238 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), wyraża o 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego  projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok 

opinię pozytywną.

Uzasadnienie

Przedłożony w dniu 15 listopada 2022 roku projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z 
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został sporządzony z uwzględnieniem postanowień 
uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Nr LII/279/10  z dnia  31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej. 

I. 
1. W projekcie uchwały budżetowej na rok  2023 zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 127.662.102,40 zł, w tym dochody bieżące – 101.266.141,82 zł, 
dochody majątkowe – 26.395.960,58 zł,

b) wydatki w kwocie 138.958.102,40 zł, w tym wydatki bieżące – 97.227.121,96 zł, wydatki 
majątkowe – 41.730.980,44 zł,

c) przychody w kwocie 14.316.000,00 zł, w tym ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 
środków publicznych (§ 951) – 316.000,00 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym (§ 952) – 10.000.000,00 zł, przelewy z rachunków lokat (§ 994) – 4.000.000,00 zł,

d) rozchody w kwocie 3.020.000 zł, w tym wykup innych papierów wartościowych (§ 982) – 
800.000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) – 2.220.000,00 zł.

Z powyższego wynika, iż planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, 
zachowana została zatem zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych.

Wynik budżetu to deficyt w kwocie 11.296.000,00 zł, który zgodnie z postanowieniem § 4 projektu 
uchwały budżetowej zostanie sfinansowany środkami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na 
rynku krajowym w kwocie 6.980.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 
4.000.000,00 zł oraz ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 316.000,00 zł.

W planie przychodów zaprojektowano przelewy z rachunków lokat (§ 994) w kwocie 
4.000.000,00 zł. W budżecie na rok 2022 po zmianach dokonanych Uchwałą Nr LXI/356/22 Rady 
Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. w planowanych rozchodach wprowadzono przelewy z rachunków 
lokat (§ 994) w kwocie 4.000.000,00 zł. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały: „(…) Środki w kwocie 



4.000.000,00 zł planuje się przeznaczyć w roku budżetowym 2023 na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu, zgodnie z uchwalonym projektem budżetu na 2023 rok.”

2. Dochody i wydatki zostały ustalone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z 
wyodrębnieniem dochodów i wydatków: bieżących i majątkowych. Zatem spełniony został 
wymóg określony w art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych.

3. Z analizy danych zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz w projekcie 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 
lata 2023-2030 wynika, że w 2023 roku i latach następnych spełniona będzie relacja, o której 
jest mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym 
uchwalenia budżetu.

4. W postanowieniach projektu uchwały oraz w załącznikach wyodrębniono dochody i wydatki 
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

II.
1. Prognozowane dochody Powiatu na 2023 rok są wyższe o 17,47 % od planowanych na 2022 

rok, wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku, przy czym dochody bieżące są wyższe o 0,02%, 
a dochody majątkowe wyższe o 254,95% od ich wielkości ustalonej w planie na 2022 r. wg 
stanu na dzień 30.09.2022 r. 

2. W projekcie budżetu zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 57.741.250,00 zł, w tym:
a) część oświatową w wysokości        51.504.206,00 zł,
b) część równoważącą w kwocie          1.691.708,00 zł,
c) część wyrównawczą w wysokości    4.545.336,00 zł.

3. Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące własne, 
subwencji planowane są w wysokościach wynikających z zawiadomienia dysponenta. 

4. Planowane wydatki na 2023 rok są wyższe o 17,85 % od planowanych na 2022 rok, wg stanu 
na dzień 30.09.2022 r., przy czym wydatki bieżące przewidziane do poniesienia w roku 2023 
są niższe o 0,55 %, a wydatki majątkowe wyższe o 107,12% od planowanych w budżecie roku 
2022 wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.

5.   W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną oraz celową. Kwota planowanej 
w projekcie uchwały budżetowej rezerwy ogólnej spełnia wymogi określone w art. 222 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wielkość rezerwy celowej na 
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wypełnia dyspozycję wynikającą 
z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

6. Planowane w projekcie budżetu na 2023 rok wydatki zapewniają realizację przedsięwzięć 
ujętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2023, co 
spełnia wymóg art. 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

7. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy 
o finansach publicznych, a w szczególności określonych w  art. 212  i  art. 215 ustawy o 
finansach publicznych.

8. Proponowany zakres upoważnień jakie organ stanowiący ma udzielić organowi 
wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji. 

    Przewodnicząca



 Składu Orzekającego 

   /- Dorota Wierzbicka

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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