UCHWAŁA NR XLIX.146.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale
budżetowej gminy Kobylanka na 2021 rok
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku 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 osobach:
1. Katarzyna Korkus – Przewodnicząca
2. Anna Suprynowicz – Członek
3. Dawid Czesyk
– Członek
po rozpatrzeniu uchwały Nr XXVII/171/21 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2021 rok, pozytywnie opiniuje możliwość
sfinansowania przedstawionego deficytu, z zastrzeżeniem ujętym w uzasadnieniu do uchwały.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXVII/171/21 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2021 rok zakłada deficyt w wysokości 2 910 861,11 zł,
który zgodnie z postanowieniami § 3 uchwały ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (681 973,00 zł) oraz wolnych środków, jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2 228 888,11 zł).
Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem
art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość. Na podstawie
sprawozdania Rb-NDS Gminy Kobylanka za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.
Skład Orzekający ustalił, iż gmina dysponuje w bieżącym roku budżetowym środkami, o których
mowa wyżej, w wysokości wystarczającej na pokrycie planowanego deficytu. Skład Orzekający
zastrzega przy tym, iż według wstępnej oceny, która potwierdzona zostanie po przekazaniu
do Izby bilansu z wykonania budżetu w 2020 r. gmina będzie dysponowała przychodami wynikającymi z rozliczenia poprzedniego roku w kwocie niższej niż zaplanowana, tj. niewystarczającej
na jednoczesne sfinansowanie deficytu i planowanych rozchodów, co skutkuje koniecznością dokonania stosownych zmian wielkości przyjętych wymienioną uchwałą.
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 2020 r. poz. 2176).
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Katarzyna Korkus
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

