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UCHWAŁA NR CXIX.427.Z.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania defícytu ustalonego w projekcie uchwaly
budżetowej Gminy Swidwin na 2020 rok
Na podstawie art. 13 pkt 3 W Zw. Z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa ździernika 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 Orzekaj ący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w osobach:
- Przewodnicz ąca
1.Jolanta Włodarek
2. Hanna Barańska
- Członek
- Członek
3. Marcin Binaś
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania deficytu bud żetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Swidwin na 2020 r.
Uzasadnienie
Skład Orzekaj ący formułuj ąc opinię zawart ą w sentencji niniejszej uchwały przyj ął za
podstawę dane wynikaj ące z projektu uchwa ły budżetowej Gminy Świdwin na 2020 r. oraz
prognozy kwoty d ługu załączonej do projektu uchwa ły w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej. Ocena możliwości sfinansowania planowego deficytu 2020 r. dokonana zosta ła
z uwzględnieniem spełnienia warunków ustawowych, w tym regu ły art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
Na podstawie okre ślonych w projekcie uchwa ły budżetowej na 2020 r. wielko ści
dochodów i wydatków ustalono, że planowany deficyt stanowi 602 820,52 z ł i sfinansowany
będzie przychodami z tytu łu wolnych środków jako nadwyżki środków pieni ężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorz ądu terytorialnego, wynikaj ących z rozlicze ń
wyemitowanych papierów warto ściowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W ocenie Sk ładu Orzekaj ącego takie
założenie będzie możliwe pod warunkiem faktycznego wykonania wolnych środków w budżecie
na koniec 2019 r.
Przyjmuj ąc za podstawę wyniki analizy przed łożonych Izbie dokumentów, przy
założeniu pełnej realizacji wielko ści w nich wykazanych, Skład Orzekaj ący stwierdza, że
w latach spłaty zaciągniętego dotychczas d ługu, Gmina Świdwin zachowa prawem przewidziane
ograniczenia w zakresie wska źników obci ążenia budżetów lat nast ępnych spłatą długu, zatem
posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu okre ślonego w projekcie budżetu na
2020r.
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekaj ący 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 okre ślonych w ustawie z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej
uchwały Składu Orzekaj ącego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia dor ęczenia uchwały.
Przewodnicz ąca Składu Orzekającego
Jolanta lodarek

