UCHWAŁA NR XXI.131.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
Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi z/s w Gryficach na 2018 rok
Na podstawie art. 13 pkt 10 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 i
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Marek Dulewicz
- Przewodniczący
2. Jolanta Włodarek - Członek
3. Ewa Wójcik
- Członek
po dokonaniu analizy uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Unii na 2018 rok
przedłożonej tut. Izbie w dniu 8 lutego 2018 r., wyraża
opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr 03/2018 Walnego Zgromadzenia Unii Miasta i Gmin Dorzecza Regi z/s
w Gryficach w dniu 30 stycznia 2018 r. przyjęto plan finansowy na 2018 r., w którym zaplanowane zostały dochody budżetu w wysokości 11 532,40 zł oraz wydatki budżetu w wysokości
20 588,68 zł, co spowodowało powstanie deficytu w wysokości 9 056,68 zł. Jako źródło jego
pokrycia wskazano w § 3 uchwały nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
Wskazane źródło sfinansowania deficytu mieści się w katalogu określonym przepisem
art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa jego wysokość. W budżecie
zaplanowane zostały przychody z nadwyżki budżetu (9 056,68 zł), które sfinansują deficyt budżetu.
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 i 3 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).
Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) Marek Dulewicz

