
UCHWAŁA Nr 3.c./289/2021 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 
w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Karczew projekcie uchwały budżetowej 

na 2022 rok, 
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2022 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 t.j.) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) –  Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczący:  - Agata Pączkowska 
Członkowie: - Karolina Aszkiełowicz

- Agnieszka Szewc

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Opiniuje pozytywnie z uwagą przedłożony przez Burmistrza Gminy Karczew projekt uchwały budżetowej 
na 2022 rok. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

 § 2

Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania przewidzianego w projekcie uchwały 
budżetowej na rok 2022 deficytu.

§ 3 

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do postanowień art. 238 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany 
przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu. 

§ 4 

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega ogłoszeniu przez jednostkę samorządu 
terytorialnego w terminie i trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy   o finansach publicznych. 

§ 5 

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

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2021 r. a więc w terminie określonym art. 238 ust. 1, 2 ustawy o finansach 
publicznych Burmistrz Gminy Karczew przy zarządzeniu Nr 152/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku 
przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej na rok 2022 
wraz z uzasadnieniem. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. 
dokumentu pod kątem jego kompletności, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
W efekcie powyższego ustalił on, co następuje: 

1.  W opiniowanym dokumencie planuje się:
a) dochody ogółem w wysokości 77 500 216,68 zł., z tego:



- bieżące w kwocie 72 364 371,58 zł.
- majątkowe w kwocie 5 135 845,10 zł.

b) wydatki ogółem w wysokości 89 492 702,68 zł., z tego: 
- bieżące w kwocie 72 364 371,58 zł. 
- majątkowe w kwocie 17 128 331,10 zł. 

Z powyższych ustaleń wynika, że planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych 
dochodów bieżących. Oznacza to spełnienie wymogu  wynikającego  z art. 242 ustawy o finansach 
publicznych.  

Skład Orzekający wskazuje, że zgodnie z Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz.1762 t.j.) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli powinny stanowić 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Karczew na 2022 r. zaplanowano 
środki w wys. 0,39%.

Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych 
korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i projekcie WPF, w tym 
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Łączne przychody budżetu stanowią kwotę 14 961 480,82 zł, natomiast łączne rozchody wynoszą 
2 968 994,82 zł.

Zgodnie z wymogami art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie wyodrębniono dochody 
i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
wynikającymi z odrębnych ustaw.

Zadłużenie Gminy Karczew na koniec 2022 roku wyniesie 12 053 465,18 zł, co stanowi 15,55% 
planowanych na ten rok dochodów.  

2. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2022 rok zaplanowano deficyt w wysokości 
11 992 486,00 zł., stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami budżetu i planowanymi 
wydatkami budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w 
wysokości 2 969 536,00 zł, zaciąganych pożyczek w wysokości 4 076 354,00 zł oraz przychodów 
jednostek samorządu terytorialnego 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 wysokości 
4 946 596,00 zł.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowił, jak w sentencji.  
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