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UCHWALA NR XI.79.Z.2018

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

Na podstawie art. 13 pkt 1O, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.561)
oraz a11. 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:

października

1. Helena Rokowska - Przewodnicząca
2. Ewa Wójcik
- Członek
3. Jolanta Włodarek - Członek
po dokonaniu analizy uchwały
Opinię pozytywną

o

budżetowej

możliwości

Gminy Polanów na 2018 rok wyraża:

sfinansowania deficytu

budżetowego

Gminy

Polanów.

Uzasadnienie
W uchwale Nr XLVII/253/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grndnia
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2018 rok zaplanowane
zostały dochody w wysokości 39 178 O10,00 zł i wydatki w wysokości 40 930 620,00
zł. Deficyt wyniesie 1 752 610,00 zł, a jego relacja do planowanych dochodów stanowić
będzie 4,47%. Jako źródło jego pokrycia wskazano zaciągnięcie pożyczek i emisję
obligacji.
W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w wysokości 2 498 380,00 zł z
zaciąganych pożyczek i emisji obligacji, a rozchody budżetu okreś lono w wysokości
745 770,00 złotych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający ocenił, iż przyjęte źródło
sfinansowania deficytu mieści się w katalogu określonym przepisem art. 2 17 ust. 2
ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa jego wysokość.
Przewiduje

się, że

spłaty zobowiązań,

w roku 2018 zachowany zostanie wymóg dotyczący limitu
wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe

pod

uwagę Skład Orzekający postanowił,

jak w sentencj i.

2

Niniejsza opinia, na podstawie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
podlega publikacji w terminie 7 dni od dniajej otrzymania, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 6 września 200 l r. o dostępie do infonnacji 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.

Przewodniczqca Składu Orzekajqcego

Hel~Jv

