UCHWAŁA NR XLVI.281.Z.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
przedstawionego w budżecie Gminy Gryfice na 2018 rok
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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. Marek Dulewicz
- Przewodniczący
2. Jolanta Włodarek
- Członek
3. Bogusław Staszewski - Członek
po rozpatrzeniu uchwały Nr L/512/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok, przedłożonej tut. Izbie w
dniu 6 czerwca 2018 r., wyraża
opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2018 roku.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr L/512/2018 Rada Miejska w Gryficach w dniu 28 maja 2018 r. dokonała
zmian budżetu polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 646 351,46 zł
oraz zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 762 658,00 zł, co spowodowało zwiększenie (o 116 306,54 zł) deficytu budżetu do kwoty 6 644 004,65 zł. Zwiększeniu uległy przychody budżetu gminy przez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 116 306,54 zł. Jako
źródło pokrycia deficytu (6 644 004,65 zł) wskazano przychody z tytułu kredytów w wysokości 10 000 000,00 zł.
Wskazane źródło sfinansowania deficytu – zaplanowane w przychodach - mieści się
w katalogu określonym przepisami art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni
pokrywa jego wysokość. Planowane przychody budżetu gminy w 2018 roku ustalono w wysokości 11 794 004,65 zł, natomiast rozchody (bez zmian) zaplanowano w wysokości
5 150 000,00 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający ocenił, iż wskazane w uchwale budżetowej źródło sfinansowania deficytu planowanego na 2018 rok jest 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.
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Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy Gryfice sporządzonego na dzień 31
grudnia 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ustaliła, iż na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości 1 794 004,65 zł.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający uznał, że planowany na 2018 rok deficyt budżetowy jest możliwy do sfinansowania przychodami wskazanymi przez Radę Gminy,
dlatego postanowił, jak w sentencji.
Niniejsza opinia, na podstawie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega
publikacji 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 ze zm.).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwały
Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) Marek Dulewicz

