UCHWAŁA NR XCIV.395.Z.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie
Gminy Rymań na 2017 rok
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 XXVI/157/17 Rady Gminy Rymań z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu
Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXVI/157/17 Rada Gminy Rymań dokonała zmian budżetu polegających
na zmniejszeniu planowanych dochodów o 246 813,13 zł i zwiększeniu wydatków
o 653 568,87 zł, co spowodowało zmianę wyniku budżetu o 900 382,00 zł - z planowanego
zrównoważonego na deficytowy w kwocie 900 382,00 zł.
Z uchwały budżetowej (po zmianach) wywnioskować można, iż źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, które zostały odpowiednio zwiększone mocą postanowienia § 3 uchwały
i załącznika nr 4. Ostatecznie źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu w pełnej wysokości
stanowić będą przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym Gminy, wynikające 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 900 382,00 zł i w tej samej wysokości
przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały ustalone zgodnie z przepisami art. 217
ust. 2 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 2017 potwierdza
bilans z wykonania budżetu za 2016 r., z którego wynika, iż po rozliczeniu roku 2016 do dyspozycji jednostki pozostają środki finansowe w wysokości 1 711 669,14 zł. Dane wykazane
w sprawozdaniu budżetowym Rb-ST za 2016 r. potwierdzają wysokość dostępnych środków finansowych na koniec ubiegłego roku na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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Uchwała Nr XXVI/156/17 Rady Gminy Rymań z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026,
uwzględnia przychody z tytułu ww. wolnych środków. Jednak w dniu 19 lipca 2017 r. Kolegium
Izby wszczęło postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności ww. uchwały z uwagi na naruszenie art. 240a ust. 4 ustawy o finansach publicznych i niezachowanie w 2017 r. relacji
z art. 243 ust. 1 cytowanej ustawy. Na dzień opiniowania planowanego deficytu budżetu br. Kolegium Izby nie rozstrzygnęło ostatecznie sprawy zgodności z prawem przedmiotowej uchwały
Rady Gminy zmieniającej wieloletnią prognozę finansową i wprowadzającej po stronie przychodów i rozchodów budżetu emisję obligacji komunalnych w wysokości 6 270 000,00 zł. Ponieważ
źródłem finansowania planowanego deficytu budżetu w 2017 r. mają być wolne środki finansowe, rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium nie ma istotnego wpływu na niniejszą opinię.
Skład Orzekający jednak wskazuje na konieczność monitorowania sytuacji rozstrzygnięcia nadzorczego Izby przez organy Gminy Rymań, aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zapewnić odzwierciedlenie zmian budżetu wprowadzonych uchwałą
Nr XXVI/157/17 w dokumencie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
Z danych zawartych w wymienionych dokumentach wynika, że w 2017 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 2017 r. deficyt budżetowy jest możliwy do sfinansowania przychodami wskazanymi przez Radę Gminy.
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).
Przewodnicząca Składu Orzekającego
(-)Jolanta Włodarek

