UCHWAŁA NR LXXIII.340.Z.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Sianów na 2021 rok
Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w zw. z art. 246 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w osobach:
1. Marcin Binaś
– Przewodniczący
2. Jolanta Kuźmicka
– Członek
3. Marek Dulewicz
– Członek
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Sianów na 2021 r.
Uzasadnienie
Skład Orzekający formułując opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały przyjął za
podstawę dane wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Sianów na 2021 r. oraz
prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej. Ocena możliwości sfinansowania planowego deficytu 2021 r. dokonana została
z uwzględnieniem spełnienia warunków ustawowych, w tym reguły art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
Na podstawie określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. wielkości
dochodów i wydatków ustalono, że planowany deficyt stanowi 6 048 301,59 zł i sfinansowany
będzie przychodami z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (3 475 748,70 zł), wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych (2 422 552,89 zł) oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
(150 000,00 zł).
Skład Orzekający wskazuje na treść § 3 przedłożonego projektu uchwały budżetowej na
2021 r., w którym zgodnie z projektem wpf wskazano kwotę planowanego deficytu w 2021 r. w
wysokości 6 048 301,59 zł – lecz z podsumowania źródeł jego pokrycia wychodzi kwota ponad
dwukrotnie wyższa – tj. 12 448 301,59 zł (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym
budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych a związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości
6 475 748,70 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
w wysokości 5 822 552,89 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 150 000,00 zł).
W powyższym zakresie należy dokonać niezbędnej korekty zapisu wskazanego paragrafu.
Skład Orzekający wskazuje, że źródłem pokrycia deficytowego wyniku budżetu w 2021 r.
są m.in. wolne środki w wysokości 2 422 552,89 zł i będą mogły być zaangażowane w budżecie
2021 r. pod warunkiem faktycznego ich wykonania na koniec roku budżetowego 2020. Ich
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źródłem, stosownie do przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej 1 jest rozliczenie
faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na rachunkach budżetów
oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych.
Z Rb-NDS sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 września br. wynika, że w kolumnie wykonanie w wierszu D.15
(wolne środki) gmina wykazała kwotę 8 859 719,98 zł.
Przyjmując za podstawę wyniki analizy przedłożonych Izbie dokumentów, przy założeniu
pełnej realizacji wielkości w nich wykazanych, Skład Orzekający stwierdza, że w latach spłaty
zaciągniętego długu, Gmina Sianów zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie
wskaźników obciążenia budżetów lat następnych spłatą długu, zatem posiada możliwość
sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie budżetu na 2021 r.
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.
Stosownie do art. 230 ust.3 oraz art. 246 ust.2 ustawy o finansach publicznych niniejsza
opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2019 r. poz. 1429).
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej
uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Marcin Binaś
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

§ 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, ze zm.).
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