UCHWAŁA NR CCXXXII.456.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w budżecie Gminy Postomino 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, z późn. 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. Dawid Czesyk
2. Krystyna Goździk
3. Anna Suprynowicz

– Przewodniczący
– Członek
– Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XLV/449/18 Rady Gminy Postomino z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Postomino na rok 2018, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr XLV/449/18 Rada Gminy Postomino dokonała zmian budżetu skutkujących
zwiększeniem deficytu budżetowego o 162 539,00 zł, tj. do wysokości 17 092 540,00 zł. Jako
źródło sfinansowania niedoboru wskazano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
oraz emisji papierów wartościowych, a także wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Wskazane źródło sfinansowania deficytu mieści się w katalogu określonym przepisem
art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość.
Uchwała Nr XLV/450/18 Rady Gminy Postomino z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino, uwzględnia przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, a także wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie z prognozy wynika, iż zapewniono zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanego do
zaciągnięcia zobowiązania.
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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, z późn. zm.).

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk

