
Uchwała Nr 3.c./111/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brochów projekcie uchwały budżetowej na 
2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie.

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 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca - Romana Ignasiak
Członkowie: - Iwona Jagodzińska

- Agnieszka Małkowska

uchwala, co następuje:

§ 1

Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Wójta Gminy Brochów projekcie uchwały budżetowej 
na 2023 rok.

§ 2

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

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2022 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie projekt 
uchwały budżetowej Gminy Brochów na 2023 rok.

Przedłożony przez Wójta Gminy Brochów projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz 
z uzasadnieniem spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:
- dochody w wysokości 31.178.168,85 zł, w tym:
  bieżące w kwocie 19.259.111,98 zł, majątkowe w kwocie 11.919.056,87 zł;

- wydatki w wysokości 31.932.168,85 zł, w tym:
   bieżące w kwocie 19.246.171,90 zł, majątkowe w kwocie 12.685.996,95 zł. 

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody w wysokości 1.400.000,00 zł. oraz rozchody 
w wysokości 646.000,00 zł.

Projekt uchwały budżetowej określa:
 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

odrębnymi ustawami,
 dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację 

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

 dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań 
wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,

 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną. Rezerwy te mieszczą się 
w granicach ustawowych progów.
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W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszczono dotacje podmiotowe oraz dotacje 
celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. 

W załączniku do projektu uchwały budżetowej zamieszczono plan przychodów i kosztów zakładu 
budżetowego. 

Zachowana została zasada równoważenia budżetu określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, tj. planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w kwocie 754.000,00 zł, który stanowi 
2,42 % planowanych dochodów na 2023 rok. Deficyt powyższy zostanie sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 754.000,00 zł. 
Zaplanowane źródło sfinansowania deficytu budżetu jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych.

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

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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