UCHWAŁA NR CCXLVI.476.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w budżecie Powiatu Pyrzyckiego na 2019 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 zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561,
z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Anna Suprynowicz
2. Dawid Czesyk
3. Hanna Barańska

– Przewodniczący
– Członek
– Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr VIII/42/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 czerwca
2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019, pozytywnie opiniuje możliwość
sfinansowania przedstawionego deficytu.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr VIII/42/19 Rada Powiatu Pyrzyckiego dokonała zwiększenia wydatków
budżetu skutkującym zwiększeniem deficytu budżetowego 1 000 000,00 zł. Przedmiotową
uchwałą zwiększono również przychody powiatu o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wykazuje deficyt w
kwocie 1 161 531,07 zł, którego źródłem sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 161 531,07 zł.
Wskazane źródło sfinansowania deficytu mieści się w katalogu określonym przepisem
art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa jego wysokość.
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 2018 r. poz. 1330 ze zmianami).
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

