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Uchwała Nr 4200/III/236/2022

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie uchwały 
budżetowej Miasta Gliwice na 2023

 Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) III Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.
         Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie 
uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
       III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy 
przedłożonego przez Prezydenta Miasta Gliwice projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Projekt 
uchwały budżetowej na 2023 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634).
Skład Orzekający ustalił, co następuje:
1. W projekcie budżetu zaplanowano:

-   dochody budżetu w wysokości 1.454.954.634,66 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 
1.279.608.248,25 zł,

-   wydatki budżetu w wysokości 1.554.194.979,04 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 
1.230.463.853,14 zł.

2.  Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, 
 a zatem spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.  

3.   Planowany deficyt ma wynieść 99.240.344,38 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu:
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-   wolnych środków w kwocie 14.500.000,00 zł,
-   spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 283.524,76 zł,
-   z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 12.607.001,16 zł,
-   z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 70.000.000,00 zł,
-   ze sprzedaży obligacji w kwocie 1.849.818,46 zł.

4.  Kwoty zaplanowanych rezerw (ogólnej i celowych, w tym na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego) spełniają wymogi o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o 
finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261).

5.  Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych. 

6.  Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt uchwały budżetowej Miasta Gliwice na 2023 
rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały. 

Od niniejszej uchwały Prezydentowi Miasta Gliwice przysługuje odwołanie do pełnego 
składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty 
doręczenia.

Przewodnicząca 
III Składu Orzekającego

Teresa Jarczyk
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