
      Uchwała Nr 4200/II/209/2017 

z dnia 1 grudnia 2017 roku 

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Łodygowice na 2018 rok. 

 

  Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) 

– II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:  

Przewodnicząca: Bernadeta Dziedziak 

Członkowie: Tadeusz Stawowczyk 

                                    Piotr Wybraniec 

u c h w a l a ,   co następuje:  

§ 1. 

Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego 

w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łodygowice na 2018 rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie  

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Łodygowice na 2018 rok, przedłożonym  

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, przez Wójta Gminy zaplanowano: 

 dochody w wysokości      58.160.441,84 zł, 

 wydatki w wysokości      60.506.341,84 zł. 
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Deficyt budżetowy - ustalony na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) - jako różnica między 

dochodami a wydatkami wynosi - 2.345.900 zł.  

Jako źródła sfinansowania zaplanowanego deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 tej 

ustawy wskazano: 

-  kredyty w kwocie        2.250.400 zł, 

-  spłaty udzielonych pożyczek w kwocie                                              95.500 zł. 

Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok i w dołączonym do 

niego uzasadnieniu wraz z materiałami informacyjnymi oraz dane ujęte w wieloletniej 

prognozie finansowej - wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu 

terytorialnego środków ze wskazanych źródeł w wysokości zapewniającej pokrycie 

założonego deficytu. 

Skład zastrzega, iż w przypadku wystąpienia okoliczności, nie przewidzianych  

w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodów roku 2017 w wysokości 

przyjętego przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa jednostki samorządu 

terytorialnego może ulec zmianie i tym samym jej możliwości w zakresie zaciągnięcia 

planowanych nowych zobowiązań. 

     

  W związku z powyższym - orzeczono jak na wstępie. 

 

Stosownie do przepisu art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych, niniejsza opinia powinna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie  

do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). 

 Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

PRZEWODNICZĄCA 

II Składu Orzekającego  

Członek Kolegium  

Bernadeta Dziedziak 
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