UCHWAŁA NR XL.238.Z.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie
Gminy Będzino na 2018 rok
Na podstawie art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) 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) Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Marek Dulewicz
2. Jolanta Włodarek
3. Bogusław Staszewski

– Przewodniczący
– Członek
– Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XLI/316/2018 Rady Gminy w Będzinie z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania deficytu.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XLI/316/2018 Rady Gminy w Będzinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 27 kwietnia br.
W wyniku zmian dokonanych przedmiotową uchwałą, polegających na zwiększeniu planowanych dochodów (do kwoty 45 429 118,60 zł) i zwiększeniu planowanych wydatków (do
kwoty 48 015 135,94 zł) zwiększony został deficyt do wysokości 2 586 017,34 zł.
Z uchwały budżetowej (po zmianach) można wywnioskować, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (241 205,34 zł) oraz planowana
emisja papierów wartościowych w wysokości 4 100 000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu
2 344 812,00 zł).
Wskazane przychody mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 pkt 1
i 6 ustawy o finansach publicznych określającym źródła sfinansowania deficytu i w pełni pokrywają jego wysokość.
Wysokość wolnych środków, o których mowa wyżej, jest wielkością wynikającą z bilansu jednostki samorządu terytorialnego i ustaloną w terminie do 30 kwietnia po zakończeniu danego roku budżetowego. Analiza informacji zawartych w bilansie Gminy Będzino sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2017 r. pozwala stwierdzić, iż Gmina
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dysponuje środkami pieniężnymi w kwocie zaangażowanej w planie bieżącego roku budżetowego na finansowanie deficytu.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
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, z późn. zm.).
Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) Marek Dulewicz

