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UCHWALA NR XXIX.154.Z.2018

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w
Gminy Polanów na 2018 rok

budżecie

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. Jolanta Włodarek
2. Marek Dulewicz
3. Bogusław Staszewski

-

Przewodnicząca

-Członek
- Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr L/275/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Uchwała

Nr L/275/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w dniu 13 marca br.
W wyniku zmian dokonanych przedmiotową uchwałą, polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów (o 27 654,00 zł) został zwiększony deficyt do wysokości 460 143,00 zł.
Z uchwały budżetowej (po zmianach) można wywnioskować, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym. Deficyt ustalono zgodnie
z przepisami art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
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, ze zm.).
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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