
Uchwała SO-0951/D/95/10/Ln/2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Działając na podstawie przepisów art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r. w osobach:

Przewodnicząca:  Małgorzata Okrent

Członkowie:        Zdzisław Drost

Danuta Szczepańska

                

po dokonaniu analizy projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2021, przedłożonego tut. Izbie 

w dniu 16 listopada 2020 roku

opinię pozytywną

o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl w 2021 roku Skład 

Orzekający ustalił, co następuje.

W projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2021 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 

35.137.754,06 zł i wydatki w wysokości 41.378.366,73 zł. Deficyt budżetu rozumiany jako różnica 

pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 6.240.612,67 zł.

W § 3 projektu uchwały budżetowej określono, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany 

przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.613.588,67 zł oraz z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi  zasadami finansowania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach w kwocie 627.024,00 zł. 

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 5.870.808,67 zł i przychody z niewykorzystanych środków 



pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami finansowania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach (§ 905) w kwocie 627.024,00 zł oraz rozchody na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 

i kredytów (§ 992) w kwocie 257.220,00 zł. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano wydatki na 

obsługę długu w łącznej kwocie 147.987,00 zł.

Projekt przewiduje, że w roku budżetowym spłata zobowiązań Jednostki z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu oraz po uwzględnieniu wyłączenia odsetek 

i dyskonta podlegającego wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 

z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (wykazanych w poz. 2.1.3.2 załącznika Nr 1 do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej) wyniosą łącznie 356.700,09 zł, co stanowić będzie 1,45 % 

prognozowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje na cele bieżące. 

W roku budżetowym 2021 nie zostanie przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan trzeciego 

kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 10,71 %. Różnica miedzy wskaźnikami 

dopuszczalnym a planowanym wynosi 9,26 punktu procentowego.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że Gmina ma możliwość pozyskania przychodów ze 

wskazanych źródeł w kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetu, pod warunkiem 

realizowania zakładanych wielkości budżetowych tak, aby była zachowana relacja wynikająca z art. 243 

ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

Małgorzata Okrent

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.


		2020-12-16T13:00:12+0000
	Małgorzata Okrent; RIO




