UCHWAŁA NR CCCXCI.684.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Choszczeńskiego planowanego na 2018 rok
Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), po
rozpatrzeniu uchwały budżetowej, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w składzie:
1. Krystyna Goździk
– Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk
– Członek
3. Anna Suprynowicz
– Członek
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Choszczeńskiego planowanego na 2018 rok.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXIX/251/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 27 września
2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 2 października 2018 r.
W wyniku zmian budżetu dokonanych przedmiotową uchwałą planowany deficyt
został zwiększony do kwoty 7 526 130,00 zł. Z uchwały budżetowej oraz wieloletniej
prognozy finansowej wynika, iż źródła pokrycia deficytu planowanego na 2018 r. stanowić będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 4 366 130,00 zł,
- wolne środki w wysokości 3 160 000,00 zł, rozumiane zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6
cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Źródła pokrycia deficytu budżetowego odpowiadają przepisom art. 217 ust. 2
ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający ustalił, iż bilans z wykonania budżetu
za 2017 r. wskazuje, że po zamknięciu roku 2017 do wykorzystania w roku 2018
pozostaną wolne środki w wysokości wystarczającej na pokrycie deficytu w planowanej
części. Skład Orzekający zauważa w tym miejscu, iż w uchwale budżetowej wystąpiła
oczywista omyłka, polegająca na wskazaniu tytułem źródeł pokrycia deficytu wolnych
środków w wysokości wyższej niż konieczna; przy budżecie zbilansowanym oczywistym
jest, iż część z tych środków zostanie przeznaczona na rozchody. Nie wpływa to jednak w
żaden sposób na charakteru oceny, iż opiniowany deficyt jest możliwy do sfinansowania.
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Uchwała budżetowa oraz uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
uwzględniające opisany wyżej deficyt, wykazują zachowanie relacji określonych
w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych i tym samym spełniają odpowiednio
warunki uchwalenia budżetu i prognozy finansowej.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający pozytywnie ocenia możliwość
sfinansowania deficytu budżetowego planowanego na 2018 rok.
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszej uchwały.
Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega
opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1330, ze zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Krystyna Goździk

