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REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia O1 czerwca 2016 r.
w sprawie wydania opm11 o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.
Na podstawie art.13 pkt 10, w związku z art. 19 ust.
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.
oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
2013r.,
poz.885
ze
zm.)
Skład
Orzekający
Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

2 ustawy z dnia 7
U. z 2016 r. poz.561)
publicznych (Dz. U. z
Regionalnej
Izby

1. Helena Rokowska - Przewodnicząca
2. Ewa Wójcik
- Członek
3. Jolanta Włodarek - Członek
po rozpatrzeniu uchwały Nr XXIV /122/16 Gminy Polanów z dnia 20 maja 2016 r. w
sprawie zmiany w budżecie Gminy Polanów na rok 2016
Pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu

budżetowego

Gminy

Polanów

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXIV /122//16 Rada Miejska w Polanowie dokonała zmian budżetu
polegających

zwiększeniu

na

zmniejszeniu

planowanych

dochodów o 316 714,01

zł

oraz

planowanych wydatków o 1 638 000,00 zł, co spowodowało zmianę

wyniku budżetu na deficytowy w kwocie 1 237 906,87 zł.

Jako źródło pokrycia

niedoboru środków finansowych wskazano przychody pochodzące z tytułu wolnych
środków,

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających

pożyczek

z

rozliczeń

wyemitowanych papierów

wartościowych,

kredytów i

z lat ubiegłych . Ostatecznie po dokonanych zmianach, jako źródło

sfinansowania deficytu w

łącznej wysokości

1 237 906,87

zł

oraz rozchodów

budżetu

w

kwocie 716 807,14 zł wskazano wolne środki.
Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym
przepisami art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego
wysokość.

2
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Polanów - uwzględniająca opisany wyżej
deficyt oraz związane z nim przychody i rozchody budżetu - spełnia warunki
przewidziane w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na dzień 31
grudnia 2015 r. RIO w Szczecinie ustaliła, iż na koniec roku wystąpiły wolne środki w
wysokości

1 954 714,01 zł.

Skład

Orzekający

stwierdza,

że

deficyt

budżetu

jednostki

samorządu

terytorialnego może być pokryty, między innymi, wyżej wymienionymi przychodami planowany sposób finansowania deficytu jest zgodny z prawem.
Biorąc powyższe

pod uwagę Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Niniejsze opinia, na podstawie art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 4 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 2015 r. poz. 2058, 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.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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