
UCHWAŁA 3.I./307/2021 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie 
z dnia 9 marca 2021 roku

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego 
w uchwale budżetowej Gminy Karczew na rok 2021

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) 
oraz art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) -  Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodniczący: - Agata Pączkowska 
Członkowie: - Karolina Aszkiełowicz

- Agnieszka Szewc

uchwala, co następuje:

§1
Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania planowanego 
deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Karczew na rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez 
Gminę Karczew w trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych.

§3

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

Uzasadnienie

W dniu 08 lutego 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
wpłynęła uchwała budżetowa Gminy Karczew na rok 2021 nr XL/231/2021 Rady 
Miejskiej w Karczewie z dnia 1 lutego 2021 r.

Z uchwały tej wynika, iż na 2021 rok zaplanowano deficyt w wysokości 
4.635.317,81 zł, stanowiący ujemną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami 
budżetu (87.996.489,23 zł) i planowanymi wydatkami budżetu (92.631.807,04 zł).



W wyniku badania przedłożonej uchwały ustalono następujący stan faktyczny:

Jako źródła sfinansowania powyższego deficytu wskazano przychody 
pochodzące z planowanych do zaciągnięcia:

-  pożyczki w wysokości 2 645 162,81 zł,
-  kredytów w wysokości 1 912 155,00 zł,
-  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 78.000,00 zł.

Skład Orzekający stwierdza, iż zaplanowane źródła finansowania deficytu zgodne 
są z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.


