UCHWAŁA NR XII.28.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej
Gminy Mieszkowice na 2020 r.
Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w zw. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Hanna Barańska
- Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus
- Członek
3. Anna Suprynowicz
- Członek
po dokonaniu analizy uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2020 r.
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Formułując opinię zawartą w sentencji uchwały Skład Orzekający przyjął za podstawę
dane wynikające z uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2020 oraz z wieloletniej
prognozy finansowej, w tym planowanej kwoty długu.
Ocena możliwości sfinansowania planowego deficytu na 2020 r. dokonana została
z uwzględnieniem spełnienia warunków ustawowych, w tym reguły art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
Na podstawie określonych w budżecie 2020 r. wielkości dochodów i wydatków ustalono,
że planowany deficyt wynosi 3 462 842,81 zł i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych w wysokości ogółem 4 143 176,09 zł,
tj. ze źródeł, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Przyjmując za podstawę wyniki analizy przedłożonych Izbie dokumentów – przy założeniu
pełnej realizacji wielkości w nich wykazanych – w ocenie Składu Orzekającego, w latach spłaty
długu Gmina Mieszkowice zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie wskaźników
obciążenia budżetów lat następnych spłatą długu, zatem posiada możliwość sfinansowania
planowanego deficytu określonego w budżecie na 2020 r.
Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
zgodnie z art. 246 ust. 2 i ust. 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 2019 r. poz. 1429).
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Hanna Barańska

