Uchwała Nr 4200/V/12/2019
z dnia 4 stycznia 2019 roku
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 4.218.346,54 zł
przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Nędza
Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561
z późn. zm.) V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala
co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną z uwagą opinię o możliwości sfinansowania deficytu
w wysokości 4.218.346,54 zł przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Nędza.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
W uchwale Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Rady Gminy Nędza w sprawie
budżetu Gminy na rok 2019 dochody ogółem zaplanowano w wysokości 33.902.886,44 zł
a wydatki ogółem w wysokości 38.121.232,98 zł. Deficyt budżetowy, ustalony jako różnica
między dochodami i wydatkami, wynosi 4.218.346,54 zł.
Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano przychody pochodzące z pożyczek
w wysokości 1.588.731,06 zł, kredytu w wysokości 920.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych w wysokości 1.709.615,48 zł.
Ze sporządzonej prognozy kwoty długu na lata 2019-2029, stanowiącej element
wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w okresie objętym prognozą Gmina spełnia - przy
przyjętych założeniach planistycznych - relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i będzie
miała możliwość uzyskania przychodów z pożyczek i kredytu w wysokościach zapewniających
sfinansowanie założonego deficytu budżetowego. Skład Orzekający jednak zwraca uwagę, że
w związku z faktem, iż wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się
w 2021 r. na bardzo mało bezpiecznym poziomie oraz w związku z planowanym w 2019 r.

zaciągnięciem kredytu, opinia o możliwości jego spłaty będzie wydana z uwzględnieniem
sytuacji finansowej Gminy na dzień wydawania opinii.
Na podstawie danych wynikających ze sprawozdawczości budżetowej za 3 kwartały
2018 roku, Skład Orzekający stwierdza, że Gmina dysponuje możliwością sfinansowania
deficytu zakładaną w uchwale budżetowej na 2019 rok wysokością nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych.
Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem Składu Orzekającego Gmina ma aktualnie
możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanych źródeł, w wysokościach
zapewniających pokrycie założonego deficytu budżetu roku 2019.
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
PRZEWODNICZĄCA
V Składu Orzekającego
Elektronicznie podpisany
przez Anna Elżbieta Baran

2

