
Uchwała Nr S0-095l/D/7 4l lż/Ln/2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 tistopada 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu

budżetu roku 20l8.

Działając na podstawie art.l3 pkt l0 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z2016 r., poz, 561) w związku z art.246 ust. l ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. zż0l7 r., poz.2077) Skład Orzekający wyznaczony

Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia

ż016 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

członkowie: zdzisław Drost

Małgorzata Okrent

na podstawie projeklu uchwĄ budżetowej Gminy Krzemieniewo na 20l8 r. wraża,.

opinię po4tywną

o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo defic}Ąr budZetu-

UZASADNIENIE

Analizując możliwośó sfinansowania w 2018 r. przez Cminę Krzemieniewo deficytu budżetu Skład

Orzeka.jący ustalił, co następuje:

W projekcie uchwĄ budżetowej na 2018 r. przewidziane zostały:

- dochody w kwocie - 35.064.333,00 zł,

- wydatki w kwocie - 43.358.000,00 zł.

Zakładany deficyt budżetu - rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami - wynosi

zatem 8.293.667 ,00 zł,

W § 4 ust. 2 projektu uchwały wskazano, że deficyt budzetu zostanie sfinansowany przychodami z

§tułu poĄczek i kredltów zaciągniętych na rynku krajowym, a zatem wskazano prawnie

dopuszczalne łódło sfi nansowania defi cytu.

W postanowieniach projektu uchwĄ (§ 4 ust. 1 i § 9) wykazano łączną kwotę przychodów -
9.293.667,00 zł i łącmą kwotę rozchodów - 1.000.000,00 zł. W załącmtkach (Nr 10 i Nr 15) do



projektu uchwĄ przedstawione zostały przychody i rozchody budżetu wg §łułów (wg paragrafów

klasyfi kacj i budżetowej).

Planowane do zaciągrrięcia w 2018 kedyty i poĘczki długoterminowe będą spłacane w latach

naĘpnych, a zalem dla oceny realności ich pozyskania niezbędne jest ustalenie czy w latach

przyszĘch, tj. w okresie spłaty zobowiązań Jednostki, zostanie zachowana relacja, o klóĘ mowa w

art. 243 ustawy z dnta ż'7 sierpnia 2009 r. o finarrsach publicmych. Projek1 Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy wykazuje zachowanie ww. wskaźrika w latach slaty zobowiązń, W ocenie

Składu Orzekającego w okresie spłaty prognozowanych kedyów i poĘczsk, służących

sfinansowaniu defic}trr budżetu roku 2018, Jednostka będzie zdolna do regulowania swoich

zobowiązań ztego §Ąułu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jeżeli będzie osiągała

w poszczególnych latach zakładane wielkości budżetowe.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowiłjak w sentencji.

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego słuĄ odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni

od daty jej doręczenia.

Danuta Szczepańs]


