Uchwała Nr 4200/I/232/2018
z dnia 3 grudnia 2018 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Kobiór na 2019 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 1 i 2
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 561) – I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach:
Przewodniczący:

Tadeusz Stawowczyk

Członkowie:

Krystyna Zawiślak
Bernadeta Dziedziak

uchwala, co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobiór na 2019 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobiór na 2019 rok, przedłożonym
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach przez Wójta Gminy Kobiór, zaplanowano:

 dochody budżetu w wysokości

22.886.128,00 zł,

 wydatki budżetu w wysokości

23.711.787,00 zł.

Deficyt budżetowy ustalony na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), stanowiący różnicę między
dochodami a wydatkami budżetu, wynosi – 825.659,00 zł.
Jako źródła sfinansowania zaplanowanego deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 tej ustawy,
wskazano:
 wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 374.668,00 zł,
 nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie
450.991,00 zł.
Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i w dołączonych do
niego materiałach informacyjnych oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej
wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków ze
wskazanych źródeł, w wysokości zapewniającej sfinansowanie założonego deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.
Stosownie do przepisu art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, niniejsza opinia winna być opublikowana przez jednostkę samorządu
terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Tadeusz Stawowczyk
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Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Stawowczyk

