UCHWAŁA NR CCLXXI.647.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Anna Suprynowicz
– Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk
– Członek
3. Katarzyna Korkus
– Członek
po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2021 rok, pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.
Uzasadnienie
Projekt budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zakłada deficyt w wysokości
9 459 025,00 zł, który zgodnie z postanowieniami § 3 projektu uchwały budżetowej ma zostać
pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ufp. Wskazane źródło sfinansowania deficytu mieści się w katalogu określonym przepisem
art. 217 ust. 2 ufp i w pełni pokrywa jego wysokość. Wysokość wolnych środków, o których
mowa wyżej, nie jest możliwa do zweryfikowania na dzień wystawiania niniejszej opinii. Stąd
też Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w przypadku uzyskania faktycznych środków w wysokości niewystarczającej do pokrycia planowanego deficytu, konieczna będzie stosowna zmiana
przyjętych wartości.
Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, uwzględniającej
wskazane wyżej przychody wynika, iż zapewniono zachowanie relacji, o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość
spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
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.
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 2019 r. poz. 1429).
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

