
 

 

Id: 1FC45064-338D-4F6F-92C2-CA07E419ADBA

Uchwała Nr 4200/III/320/2021

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 grudnia 2021  r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w  projekcie uchwały 

budżetowej na 2022 rok  Gminy Pilchowice

 

    Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2019 r. poz. 2137) 
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a, 
co następuje:

§ 1.

Wydaje się opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 
6.617.194,89 zł przedstawionego w  projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Pilchowice.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
    W projekcie uchwały budżetowej Gminy Pilchowice na 2022 rok, przedstawionym przez Wójta Gminy 
Pilchowice Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, zaplanowano:

-    dochody w wysokości 61.200.642 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 55.251.810 zł i dochody 
majątkowe w kwocie  5.948.832 zł;

-    wydatki w wysokości 67.817.836,89 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 55.222.475,42 zł i wydatki 
majątkowe w kwocie 12.595.361,47 zł;

-    przychody w wysokości 7.407.487,89 zł, w tym: z zaciągniętych pożyczek 1.182.000,00 zł, z 
zaciągniętych kredytów 3.450.000 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 1.763.000 zł, z wolnych środków 
1.012.487,89 zł;

-    rozchody w wysokości 790.293 zł przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i 
pożyczek.

Planowany deficyt ma wynieść 6.617.194,89 zł.  Jako źródła pokrycia tego deficytu wskazano przychody 
pochodzące z:

-      planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.182.000 zł, 
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-      planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.659.707 zł,
-      nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.763.000 zł,
-      wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 

kwocie 1.012.487,89 zł.

Wskazane źródła pokrycia deficytu budżetowego są zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

            Kwoty nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków wskazane jako jedne ze źródeł pokrycia 
deficytu budżetowego posiadają swoje odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej i finansowej Gminy 
za 2020 rok oraz w zmianach wprowadzonych do budżetu na 2021 rok na dzień sporządzania niniejszej opinii.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.

             Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, w  terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
III Składu Orzekającego

Teresa Jarczyk
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