UCHWAŁA NR XX.127.Z.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie
Gminy Złocieniec na 2018 rok
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Jolanta Włodarek
2. Ewa Wójcik
3. Marek Dulewicz

– Przewodnicząca
– Członek
– Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XLIV/379/2018 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 stycznia
2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu
Uzasadnienie
Uchwała Nr XLIV/379/2018 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 30 stycznia 2018 r.
W wyniku zmian dokonanych przedmiotową uchwałą, polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 309 635,00 zł oraz zwiększeniu planowanych wydatków
o 658 975,07 zł, został zwiększony deficyt do wysokości 1 249 103,19 zł.
Z uchwały budżetowej (po zmianach) wywnioskować można, iż źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, które zostały wprowadzone mocą postanowienia § 1 ust. 3 uchwały i załącznika nr 4 do uchwały zmieniającej budżet. Ostatecznie źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu w pełnej wysokości stanowić będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 1 249 103,19 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które – jak wynika z uchwały budżetowej i wieloletniej
prognozy finansowej – zaplanowane zostały w łącznej wysokości 309 635,00 zł i przeznaczone
mają zostać na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały ustalone zgodnie z przepisami art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i uwzględnione w przychodach budżetu w wysokości zapewniającej pełne sfinansowanie zaplanowanego deficytu. Możliwość uzyskania planowanych przychodów z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego roku 2018 potwierdzać powinien bilans z wykonania budżetu za 2017 r. oraz dane wykazane w sprawozdaniu
Rb-NDS na koniec pierwszego kwartału 2018 r. Kwota wolnych środków stanowi wielkość wynikającą z bilansu jednostki samorządu terytorialnego, ustaloną po zakończeniu danego roku budżetowego. Zaplanowana kwota nie jest możliwa do zweryfikowania na dzień wystawiania ni-
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niejszej opinii. Skład Orzekający zwraca więc uwagę, iż w przypadku uzyskania faktycznych
wolnych środków w wysokości niższej od zaplanowanej w budżecie br., konieczna będzie stosowna zmiana przyjętych wartości.
Z uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec1, uwzględniającej przychody z tytułu ww. wolnych środków 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 zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań oraz finansowanie planowanego
deficytu.
Na podstawie danych zawartych w wymienionych dokumentach stwierdzić należy, że
w 2018 r. planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych w myśl przepisów prawa o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający uznał, że planowany na 2018 r. deficyt budżetowy jest możliwy do sfinansowania przychodami wskazanymi przez Radę Miejską pod warunkiem faktycznego wykonania wolnych środków w przewidywanej wielkości.
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 2016 r. poz. 1764, ze zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
(-)Jolanta Włodarek
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Uchwała Nr XLIV/380/2018 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian
w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2018-2040.

