
UCHWAŁA Nr SO-0951/32/D/5/Ko/2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Konina 
przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Konina na 2021 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 246 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczony Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku, w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka 
Członkowie: Renata Konowałek

Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy projektu budżetu Miasta Konina na 2021 rok, przedłożonego tut. Izbie 
w formie elektronicznej w dniu 16 listopada 2020 roku wyraża:

opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu

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

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2021 roku Skład Orzekający ustalił, 
co następuje:

W projektowanym budżecie Miasta Konina na 2021 rok zaplanowane zostały dochody 
budżetu w wysokości 552.699.416,48 zł i wydatki budżetu w wysokości 554.613.562,54 zł. 
Planowany deficyt budżetu wynosi 1.914.146,06 zł.

W postanowieniu §2 projektu uchwały budżetowej jako źródło sfinansowania deficytu 
wskazano przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym.
W projekcie budżetu zaplanowano 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 (§905) w kwocie 
15.088.662,06 zł, a także rozchody na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) 
w wysokości 13.174.516 zł. Zatem w projekcie uchwały budżetowej nie zaplanowano przychodów z 
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, lecz 
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
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wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W uzasadnieniu do projektu uchwały 
budżetowej podano, że przychody zaplanowane w § 905 stanowią środki uzyskane z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych, które nie zostaną wykorzystane 
w 2020 roku.  Nadto należy zauważyć, że w załączniku Nr 1 do projektu wieloletniej prognozy 
finansowej zaplanowano jako źródło sfinansowania deficytu w 2021 roku przychody w poz. 4.1, w 
której ujmuje się m.in. przychody o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 
publicznych. 

 W ocenie Składu Orzekającego w projekcie uchwały budżetowej nieprawidłowo wskazano źródło 
sfinansowania deficytu, ale miasto Konin planuje 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które 
może zaangażować w 2021 roku w finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. 

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Zofia Ligocka

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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