UCHWAŁA Nr 787/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok.

deficytu

ustalonego

Na podstawie art. 13 pkt 10 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.
2137), art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 6 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Składów
Orzekających - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
w osobach:
1. Iwona Popiel
- Przewodnicząca
2. Joanna Chruściel
- Członek
3. Grażyna Radomska
- Członek

opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok.
UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, formułując
opinię zawartą w sentencji uchwały, przyjął za podstawę dane wynikające z przedłożonych
tutejszej Izbie przez Wójta Gminy Skąpe: projektu uchwały budżetowej Gminy Skąpe na
2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skąpe na lata 2020 - 2030.
W projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok zaplanowano:
- dochody w wysokości 29 927 398,00 zł,
- wydatki w wysokości 32 486 658,00 zł,
- przychody w wysokości 3 030 000,00 zł,
- rozchody w wysokości 470 740,00 zł.
Planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe na rok 2020 wynosi 2 559 260,00 zł.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie uchwały budżetowej zostanie on
w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.
Źródła sfinansowania deficytu budżetu zostały wskazane zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt
1 ustawy o finansach publicznych i mieszczą się w kwocie przychodów budżetu na 2020 rok.
W projekcie uchwały budżetowej ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w wysokości 2 559 260,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości
440 740,00 zł - stosownie do dyspozycji art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3
ustawy o finansach publicznych.
Możliwość sfinansowania deficytu Gminy Skąpe przychodami pochodzącymi z emisji
papierów wartościowych zależy od kwoty długu i od zdolności Gminy do jego spłaty. Wydając
przedmiotową opinię, Skład Orzekający wziął pod uwagę wysokość kwoty długu oraz
wskaźnik spłaty zadłużenia określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wysokość kwoty długu na koniec 2020 roku - zgodnie z danymi wynikającymi
z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020 2030 - wyniesie 7 485 180,00 zł, co stanowi 25,01% planowanych dochodów budżetu
ogółem na 2020 rok.

Z prognozy kwoty długu i jego spłaty, zawartej w projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020-2030, wynika, że
w całym okresie Prognozy relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest
spełniona.
W ocenie Składu Orzekającego prawidłowo zaplanowano źródła pokrycia deficytu
budżetu Gminy Skąpe, a założone w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
spłaty zobowiązań zostały ustalone na realnym poziomie i spełniają wymogi ustawowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze postanawia, jak w sentencji niniejszej uchwały.

POUCZENIE
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 561)
przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Regionalnej Izby Obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Iwona Popiel

