UCHWAŁA NR CCCLXXVII.694.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w opinii o możliwości sfinansowania deficytu
ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowogard na 2018 rok
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w zw. z art. 246 ust. 1 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. Hanna Barańska
- Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus - Członek
3. Anna Suprynowicz - Członek
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetu
ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowogard na 2018 r.
Uzasadnienie
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowogard na 2018 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 91 471 928,00 zł i wydatki w łącznej kwocie 93 525 481,00 zł. Deficyt wyniesie 2 053 553,00 zł, a jego relacja do planowanych dochodów stanowić będzie 2,25%.
W § 3 projektu uchwały budżetowej wskazano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany
przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych. Wskazane źródło sfinansowania deficytu mieści się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość.
Skład Orzekający uznaje, że wskazane źródło sfinansowania deficytu przychodami
ze źródła wskazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok jest prawnie dopuszczalne1
i możliwe do pozyskania przez Gminę.
W § 4 projektu uchwały budżetowej zaplanowano przychody w wysokości 5 553 553,00 zł
z wolnych środków i rozchody w kwocie 3 500 000,00 zł na wykup papierów wartościowych,
co zostało określone w załączniku Nr 3 do projektu ww. uchwały.
Przewiduje się, że w roku budżetowym 2018 spłata zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych wcześniej zobowiązań dłużnych wraz z należnymi odsetkami wyniesie 4 680 000 zł,
co stanowi 5,12% prognozowanych dochodów, a więc zachowany zostanie wymóg dotyczący
dopuszczalnego limitu spłat zobowiązań, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych,

1

zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2
który według projektów uchwał w sprawie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy
wynosi 10,51%.
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej
uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 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.).
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Hanna Barańska

