REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Szczecinie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE
75 -401 Koszalin, ul. Jedności 5
tel. (0-94) 341-12-08, fax (0-94) 341-04-87

UCHWAŁA

NR XVIl.79.Z.2015

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie wydania opm11 o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 r.
Na podstawie art.13 pkt 10, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn.
zm.) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm .) - Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Helena Rokowska - Przewodnicząca
2. Ewa Wójcik
- Członek
3. Jolanta Włodarek - Członek
po rozpatrzeniu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2015 rok
wyraża

Opinię

pozytywną

o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy

Polanów.

Uzasadnienie
W dniu 27 styczn ia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
Zespół

Zamiejscowy w Koszalinie, wpłynęła uchwała w sprawie zmian w budżecie

Gminy Polanów na 2015 rok, w której planowane na 2015 r. dochody wynoszą
31 305 980,52 zł, zaś wydatki stanowią kwotę 32 255 980,52 zł . Planowany deficyt
budżetu

w wysokości 950 000,00 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 950 000,00 zł. Planowane przychody
budżetu

Gminy

ustalono

w

wysokości

1163 400,00

zł,

natomiast

rozchody

zaplanowano w wysokości 213 400,00 zł.
Mając
Orzekający
być

na uwadze art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Skład

stwierdza, że deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może

pokryty,

między

innymi,

wyżej

wymienionymi przychodami - planowany sposób

finansowania deficytu jest zgodny z prawem.

2
załącznika

Z

Nr 1 do

uchwały

Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2015- 2024 wynika,

iż

planowana relacja łącznej spłaty długu do planowanych dochodów wynosi 2,35 %,
przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 5,61 % obliczonym, jako
średnia

arytmetyczna

powiększonych
bieżące

lat dla

relacji

bieżących

dochodów

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki

do dochodów

W

z ostatnich trzech

dalszych

ogółem budżetu

latach

gminy„

objętych

prognozą

kwoty

spłat

nie

przekroczą

dopuszczalnych górnych limitów ..
Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że w 2015 r. nie zostanie
przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Planowany na 2015 r. deficyt budżetowy w wysokości 950 000,00 zł, ze względów
formalnych
budżetowej

jest

możliwy

do

sfinansowania

przychodami

z tytułu

nadwyżki

z lat ubiegłych.

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 2014 r. poz. 782) .
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

Czlon~g~ult RIO w Szczecinie
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