AIS A IZBA OBRACHINKOWh
W SZCZECINIE

UCHWAŁA NR CCCLXIX.648.2017

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Police na 2018 rok.
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:
1. Anna Suprynowicz
2. Krystyna Goździk
3. Katarzyna Korkus

— Przewodnicząca
— Członek
— Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Police na 2018 rok,
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.
Uzasadnienie
Projekt uchwały budżetowej Gminy Police na 2018 r. został przekazany Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 listopada br.
W projekcie budżetu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 205 758 000 zł,
wydatki ogółem w wysokości 214 696 646 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet
wykazuje deficyt w wysokości 8 938 646 zł. Z uchwały wynika, że źródłem pokrycia deficytu będą:
- zaciągane kredyty w kwocie 4 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej — 4 000 000 zł,
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 4 938 646 zł.
Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi
w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa
wysokość planowanego deficytu budżetowego.
Wysokość wolnych środków, o których mowa wyżej, nie jest możliwa do zweryfikowania na dzień wystawiania niniejszej opinii. Stąd też Skład Orzekający zwraca uwagę,
iż w przypadku uzyskania faktycznych środków w wysokości niewystarczającej do pokrycia
planowanego deficytu, konieczna będzie stosowna zmiana przyjętych wartości.
W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024,
w 2018 roku uwzględniono przychody ogółem w kwocie 12 788 646 zł, z tego z tytułu wol-
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nych środków w kwocie 8 788 646 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 4 938 646 zł,
oraz kredytów w kwocie 4 000 000 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu.
Możliwości uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego są określone
przepisami art. 242 i art. 243 (z uwzględnieniem art. 244) cytowanej ustawy o finansach publicznych. Z przepisów tych wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Ponadto organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje,
że relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa
w powołanym art. 243 — tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami
i dyskontem — do dochodów danego roku budżetowego przekroczy dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań obliczony na podstawie powołanego wyżej przepisu.
Z przedstawionych w projekcie budżetu danych wynika, że w 2018 r. planowane
wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących. Natomiast wskaźnik
planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 2,24%, przy dopuszczalnym wynoszącym 12,15%.
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 2016 r. poz. 1764, ze zm.).
Przewodnicząca Skłcyciu Orzekającego
Anna Supr owicz

