Uchwała Nr 4200/III/263/2018
z dnia 14 grudnia 2018 roku
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 913.705,87 zł
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Pietrowice
Wielkie
Na podstawie art. 246 ust. 1 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)
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości
913.705,87 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy
Pietrowice Wielkie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Pietrowice Wielkie na 2019 rok,
przedstawionym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Radzie Gminy w Pietrowicach
Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, dochody ogółem zaplanowano
w wysokości 27.983.528,00 zł a wydatki ogółem w wysokości 28.897.233,87 zł. Planowany
deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami
a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami, ma wynieść 913.705,87 zł.
Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody ze spłat pożyczek udzielonych na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w kwocie 59.000.00 zł oraz wolne środki w kwocie 854.705,87 zł.
Ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2018 r. oraz ze zmian wprowadzonych do
budżetu do 15 listopada 2018 r. wynika, że Gmina Pietrowice Wielkie dysponowało wolnymi
środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - w wysokości 1.798.297,42 zł. W związku
z powyższym kwota wolnych środków – 854.705,87 zł - wskazana jako jedno ze źródeł

pokrycia deficytu budżetowego w 2019 r. znajduje swoje potwierdzenie w danych
wynikających ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2018 r. oraz zmian wprowadzonych
do budżetu do 15 listopada 2018 r. Kwotę tę – jako źródło pokrycia deficytu - należy więc
uznać za zgodną z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem Składu Orzekającego, Gmina ma aktualnie
możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanych źródeł w wysokości
zapewniającej pokrycie założonego deficytu budżetu roku 2018.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszej uchwały Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie przysługuje odwołanie do
pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia.
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