Uchwała Nr Os.109.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 2 lutego 2018 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w
uchwale budżetowej Gminy Rzekuń na 2018 rok
Na podstawie art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ) w związku z art. 13 pkt 10 i art. 19 ust.
2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( t. j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 561 )
Skład Orzekający w składzie:
Przewodnicząca
- Bożena Gawrychowska
Członkowie
- Henryk Kiereś
- Elżbieta Dorota Głażewska
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wydaje pozytywna opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w
uchwale budżetowej Gminy Rzekuń na 2018 rok.
§ 2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 4 stycznia 2018 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie Uchwałę Nr XLII/267/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzekuń na rok 2018.
Z uchwały tej wynika , iż na 2018 rok został zaplanowany deficyt
14.796.066,72 zł.
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w wysokości

Jako źródło sfinansowania deficytu w kwocie wskazano przychody pochodzące z
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
Przychody powyższe są zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych.
Mając na uwadze, że zaplanowanie przychodów na pokrycie deficytu jest zgodne z
prawem i począwszy od 2018r. spełniona będzie relacja łącznej kwoty spłaty
zobowiązań wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach
publicznych a Gmina Rzekuń posiada nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w
wysokości wystarczającej na pokrycie deficytu
– to należy uznać że Gmina
Rzekuń ma możliwość sfinansowania deficytu
budżetowej na 2018r.

zaplanowanego w uchwale

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

2

