UCHWAŁA NR XLVII.141.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego
w uchwale budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 r.
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. ) 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) Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:
1. Krystyna Goździk
– Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk
– Członek
3. Katarzyna Korkus
– Członek
po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 r.
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania wykazanego w uchwale deficytu budżetu.
Uzasadnienie
W uchwale Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr XXIII/137/2021 z dnia 28 stycznia
2021 r.: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021 zaplanowano
deficyt budżetu w wysokości 3 136 580,17 zł i ustalono źródła jego sfinansowania zgodnie z katalogiem określonym w art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.
Kwoty planowanego deficytu i przychodów związanych z jego pokryciem, ujęte w uchwale
budżetowej zgodne są z wartościami przyjętymi w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej.
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, uwzględniającej deficyt planowany
na 2021 rok i źródła jego sfinansowania, wykazują zachowanie relacji określonych w art. 242-244
ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający ustalił, iż zaplanowana kwota przychodów bezzwrotnych, wynikająca z wykonania budżetu roku ubiegłego, znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniach budżetowych za
2020 r., jednakże w przypadku ustalenia w bilansie z wykonania budżetu za 2020 r. rzeczywistej
kwoty tych przychodów w wysokości niższej od zaplanowanej w przychodach roku 2021, konieczna
będzie stosowna zmiana przyjętych wartości.
Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania
deficytu budżetu Gminy Nowogródek Pomorski wykazanego w uchwale budżetowej na 2021 r., zastrzegając jednocześnie, iż zaplanowana kwota przychodów bezzwrotnych, wynikająca z wykonania
budżetu roku ubiegłego, nie jest możliwa do zweryfikowania na dzień wydania niniejszej opinii.
Od niniejszej uchwały 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 jej doręczenia.
Niniejsza opinia, na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2020 r. poz. 2176)
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Krystyna Goździk
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

