
 

 UCHWAŁA NR 50.109.10.2022

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W SZCZECINIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego 
w uchwale Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w 
sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 w zw. z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy 
z dnia  7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący
2. Ewelina Balcer – Członek
3. Marek Fras – Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w 
sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania 
przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie
Z przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uchwały Nr XLV/1244/22 

Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok, 
wynika że Miasto Szczecin planuje zakończyć rok budżetowy deficytem w kwocie 195 194 797 
zł, którego pokrycie zaplanowano z przychodów: zaciągniętego kredytu w wysokości 193 583 870 
zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami 
budżetu w kwocie 1 610 927 zł. 

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem 
art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość. Skład 
Orzekający wskazuje jednocześnie, że zaplanowane w uchwale budżetowej Miasta Szczecin 
przychody w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o 
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na dzień wydania niniejszej 
opinii nie są możliwe do oceny ich realistyczności, albowiem ich wysokość determinować będzie 
wykonanie bieżącego roku budżetowego. Ewentualne osiągnięcie wyniku innego od 
zamierzonego przez organy Miasta Szczecin, skutkować będzie koniecznością zmiany 
prognozowanego wyniku budżetu roku 2023 lub zmianą źródeł pokrycia deficytu. 

Prognozowane źródła pokrycia deficytu zostały zaplanowane w przychodach ww. uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta oraz uchwały Nr XLV/1245/2022 Rady Miasta Szczecin z 
dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin. 

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia niniejszej uchwały.
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Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, 
zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni 
od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk
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