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Olecko, dnia 30 listopada 2022 r. 
 
 

Opinia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki  

Rady Miejskiej w Olecku  

w sprawie projektu budżetu Gminy Olecko na 2023 rok 

 
 
 Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku opiniuje 

pozytywnie projekt budżetu Gminy Olecko na 2023 rok.  

Planowane dochody wyniosą 142.530.286,17 zł, z tego dochody bieżące – 

110.052.933,87 zł, a dochody majątkowe – 32.477.352,30 zł. Planowane wydatki to kwota 

153.599.224,22 zł, z tego bieżące – 109.340.922,91 zł, a majątkowe – 44.258.301,31 zł, 

stanowiące 28,82% wydatków ogółem.   

Deficyt budżetu gminy wynosi 11.068.938,05 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami z 

lat poprzednich w kwocie 5.877.441,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży 

papierów wartościowych emitowanych przez gminę w kwocie 5.191.497,05 zł. Przychody 

ustalono w wysokości 14.068.938,05 zł. Rozchody budżetu 3.000.000,00 zł to wykup 

obligacji. Planuje się wydatki na odsetki od zadłużenia w kwocie 3.395.000,00 zł. Łączna 

kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami wynosi 6.395.000,00 zł  co stanowi 4,49% 

planowanych dochodów i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 

ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o średnią z trzech poprzednich lat. 

Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 61.925.497,05 zł, tj. 43,4% 

planowanych dochodów. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej a planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody 

bieżące. 

Zaplanowane środki zapewniają wykonanie podstawowych zadań gminy. Projekt 

budżetu uwzględnia zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Uwzględnia 

również projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy Unii Europejskiej, 

możliwych do realizacji z dofinansowaniem, w tym projekty inwestycyjne „Zmniejszenie 

presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior 

Oleckich”, „Dostępny Samorząd w Gminie Olecko”. Dla pozostałych projektów, możliwych do 

aplikowania o środki zewnętrzne zabezpieczono wkład własny Gminy Olecko. 
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Ustalono w porozumieniu z Panem Burmistrzem, że w miarę pozyskiwania środków 

pomocowych, czy innych uzyskanych wolnych środków, w trakcie roku będą dokonywane 

zmiany budżetu gminy w zakresie inwestycji i innych zadań. 

   

Wniosek komisji: 

Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki, w związku z rosnącym deficytem, apeluje 

do organu wykonawczego – Burmistrza Olecka, aby racjonalnie gospodarować wydatkami. W 

sytuacji gdy pojawią się jakiekolwiek oszczędności na wydatkach, bądź pojawią się 

dodatkowe dochody, komisja wnosi o gruntowną analizę konieczności rozpoczynania 

nowych zadań i w przypadkach, gdy nie będzie to niezbędne, pokrywać deficyt gminy, by go 

zmniejszyć. Przyjęta zasada, że planujemy zwiększenie deficytu tylko w przypadkach 

konieczności zapewnienia środków własnych do pozyskanych środków zewnętrznych jest 

dobrym zwyczajem. 

Podsumowując Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt 

budżetu Gminy Olecko na 2023 rok. 

Przewodniczący Komisji Planowania, 
Budżetu i Gospodarki 

 
/ - / Dawid Bondarenko 

                                                         


