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Uchwała Nr 6/Dpr/2021
Składu Orzekającego Nr 14
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej Miasta Torunia na rok 2022

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 246
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
305 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających
i zakresu ich działania
Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:
Aleksandra Kwiatkowska

-

Członek Kolegium RIO

Robert Pawlicki

-

Członek Kolegium RIO

Edyta Nowek

-

Członek Kolegium RIO

Członkowie:

opiniuje pozytywnie

możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Miasta Torunia na rok 2022

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu w 2022 roku Skład
Orzekający ustalił, co następuje:

W projekcie budżetu Miasta na 2022 rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości
1 328 000 000 zł i wydatki w wysokości 1 425 900 000 zł. Różnica między tymi wielkościami
stanowi deficyt budżetu w wysokości 97 900 000 zł.
Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano zgodnie z art. 217 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869
z późn.zm.) (dalej uofp) przychody 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 – 9 000 000 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6
uofp – 47 636 449 zł. oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie –
41 263 551 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 173 611 000 zł, w tym
z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 29 300 000 zł, z tytułu
sprzedaży innych papierów wartościowych – 76 700 000 zł, wolnych środków – 58 611 000
zł. oraz przychody z tytułu 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 – 9 000 000 zł. Rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów
krajowych i zagranicznych zaplanowano w łącznej kwocie 75 711 000 zł. W planie
rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach publicznych.
Wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne.
Pouczenie:
1. Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
2. Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Aleksandra Kwiatkowska
Członek Kolegium
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