UCHWAŁA NR V.45.Z.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok
Na podstawie art. 13 pkt 10 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) oraz art.
246 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w osobach:
1. Ewa Wójcik
- Przewodnicząca
2. Helena Rokowska - Członek
3. Jolanta Włodarek - Członek
po dokonaniu analizy uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2018 rok, przedłożonej
tut. Izbie w dniu 4 stycznia 2018 r., wyraża
opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Uchwałą Nr L/505/2017 Rada Gminy Szczecinek w dniu 28 grudnia 2017 r. przyjęła budżet na 2018 rok, w którym zaplanowane zostały dochody budżetu w wysokości
43 501 503,82 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 47 424 205,11 zł, co spowodowało
powstanie deficytu w wysokości 3 922 701,29 zł. Jako źródło jego pokrycia wskazano
przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym
przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający ocenił, iż wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu planowanego na 2018 rok są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania, zważywszy na to, że spłaty zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczą relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
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
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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
(-)Ewa Wójcik

