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Uchwała nr 119/2022
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej  Gminy Bliżyn  na 2023 rok 

IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Ireneusz Piasecki

Członkowie: Iwona Kudła
Wojciech Czerw

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2022 roku projektu budżetu   na 2023 rok na podstawie art. 13 
pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668)  postanawia:

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej   Gminy Bliżyn na 2023 rok 

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

Wójt  Gminy Bliżyn spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedstawił Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Kielcach w dniu 14 listopada 2022 r. projektu uchwały budżetowej   na 2023 rok 
wraz z uzasadnieniem. 

Przedmiotowy projekt zgodny jest z art. 211 ust. 5 i art. 212 ustawy o finansach publicznych. 
Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu w szczegółowości według 
działów, rozdziałów i źródeł (paragrafów). W załączniku nr 2 do projektu w takim samym podziale 
na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków 
określonych w art. 236 ust. 3 i 4 ww. ustawy o finansach publicznych przedstawione zostały wydatki. 

Planowane na 2023 rok wydatki budżetowe są wyższe od planowanych dochodów budżetowych.  
W związku z tym w § 3 ust.1  projektu zaplanowano deficyt w wysokości 2 453 418,00 zł wskazując 
źródła jego pokrycia. Zgodność z prawem tej części projektu jest przedmiotem odrębnej opinii 
niniejszego składu. 

Kwota zaplanowanej rezerwy ogólnej spełnia wymóg, o którym mowa w art. 222 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych. 

Upoważnienia dla organu wykonawczego  zawarte w § 11 projektu uchwały budżetowej są zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
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Określony w § 16 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia jest zgodny z art. 13 pkt 7 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U.z 2019 r. poz.1461).

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych Wójtowi Gminy Bliżyn przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej 
uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Ireneusz Piasecki
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