
Uchwała Nr II/40/2022
z dnia 2 lutego 2022 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu 

Gminy Drzewica

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 1 w związku ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 tj.; 
dalej: ustawa o finansach publicznych) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2137 tj.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Magdalena Budziarek – przewodniczący 
2. Łukasz Szczepanik – członek
3. Bogdan Łągwa – członek

uchwala, co następuje:

1. Gmina Drzewica posiada możliwość sfinansowania przedstawionego               
w uchwale budżetowej na 2022 rok deficytu w kwocie 7.179.534,04 zł 
przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi 
środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

2. Kwota długu Gminy Drzewica wynikająca z zaciągniętych zobowiązań 
oraz sposób sfinansowania spłaty długu jest prawidłowo przyjęty 
w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej 
tj. z zachowaniem relacji w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

U Z A S A D N I E N I E

Skład Orzekający sformułował opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały  
biorąc pod uwagę uchwały Rady Miejskiej w  Drzewicy:
 Nr XLI/280/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022-2027;
 Nr XLI/281/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Drzewica na rok 2022.
Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na rok 2022 z deficytem w wysokości 
7 179 534,04 zł wskazując jednocześnie, że źródłem jego pokrycia będą 



zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 7 000 000,00 zł oraz wolne środki w 
wysokości 179 534,04 zł.
Określony deficyt budżetu oraz wskazane źródła jego sfinansowania są zgodne 
z art. 217 ust.2 oraz art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. 
Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
w wysokości 7 000 000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego 
deficytu w wysokości 7 000 000,00 zł. 

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku stanowiąca część wieloletniej 
prognozy finansowej wynosi 7 094 728,64 zł i sporządzona została na okres, 
na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tytułu kredytów i 
pożyczek, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy po finansach publicznych, 
określona została prawidłowo i uwzględnia stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 
2021 roku, planowane w 2022 roku zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz spłaty 
rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 1 047 364,36 zł.
Przyjmując założone w wieloletniej prognozie finansowej wielkości dochodów w 
wysokości 58 700 444,42 zł i wydatków budżetu w wysokości 
65 879 978,46 zł Skład Orzekający stwierdził, że planowana kwota długu na 
koniec 2022 roku z tytułu spłaty kredytów i pożyczek jest dopuszczalna także na 
gruncie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022-
2027 spełniono warunki w zakresie art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Dokonane wyżej przez Skład Orzekający ustalenia pozwoliły wyrazić opinię                    
jak w sentencji niniejszej uchwały. 
Stosownie do art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 oraz ustawy o finansach publicznych 
niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust.1 ustawy                        
o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Izby.
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