
UCHWAŁA NR S.O.X.421.10.2021 

 
Składu Orzekającego  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy  

Piwniczna - Zdrój na 2022 rok.  

 

 

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 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)  

 oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Skład Orzekający Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 

 
   Przewodnicząca - Joanna Drzymała 

   Członkowie  - Marek Łopata 

- Marta Olech 

 

po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Piwniczna - Zdrój na 2022 rok 

 

 

p o s t a n o w i ł 

 

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Miasta i  Gminy  

Piwniczna -Zdrój na 2022 rok. 

 

 

UZASADNIENIE  

 

 

W dniu 15 listopada 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

– Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu wpłynął opracowany przez Burmistrza  

Piwnicznej-Zdroju projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna–Zdrój  

 na 2022 rok.  

 

 Po przeanalizowaniu powyższych dokumentów Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdził co następuje:  

 

1. Dokonana analiza przedłożonych do Izby materiałów skłania do wniosku, że 

projekt budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2022 został sporządzony  

z zachowaniem obowiązującego prawa. Struktura i szczegółowość uchwały budżetowej 

wypełnia wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.  

 

2. Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne i zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Zaplanowane dochody budżetu, co do ich źródeł pochodzenia, 

pozostają w zgodzie z ustawami. Skład Orzekający zwrócił uwagę na wysoki plan 

dochodów majątkowych w kwocie: 1.678.600,00 zł, wykazany w dziale 020 

 - Leśnictwo, dotyczący sprzedaży drewna z lasów gminnych. 

 



3. Kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów 

bieżących dochowuje normatywu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

 

4. Planowane wydatki budżetu są wyższe od planowanych dochodów, co oznacza 

wystąpienie deficytu budżetu w kwocie 1.723.900,25 zł. W celu zrównoważenia 

budżetu zaplanowano przychody pochodzące 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 oraz z  pożyczek i  kredytów. 

 

5. W rozchodach budżetu 2022 roku zaplanowano spłatę długu Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój w kwocie: 3.881.404,00 zł, a relacja rat kapitałowych związanych ze 

spłatą długu wraz z kosztami jego obsługi do planowanych dochodów budżetu nie 

przekracza wskaźnika wyliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, z uwzględnieniem art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy  

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500  

z późn. zm.)  

6. Konsekwencją wykonania planowanego budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

na 2022 rok będzie wzrost zadłużenia Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do kwoty: 

23.559.747,45 zł, na koniec 2022 roku, co stanowić będzie 43,54 % planowanych na ten 

rok dochodów ogółem.  

 

7. Projektowane ustalenia budżetu nie odbiegają od ustaleń równolegle opracowanej 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  w zakresie 

podstawowych wielkości budżetu z art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

 

8. Towarzyszące budżetowi upoważnienia i inne ustalenia związane  

z wykonywaniem budżetu, pozostają w zgodzie z przepisami art. 212 ustawy  

o finansach publicznych.  

 

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił – jak w sentencji.  

 

POUCZENIE 

1. Zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii 

Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju przysługuje możność wniesienia odwołania do 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia 

jej doręczenia.  

2. Stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię 

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu  

przed uchwaleniem budżetu. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA 

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

Joanna Drzymała 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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