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z dnia 17 grudnia 2018 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: optntt o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nieby/ec na 2019 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Anna Trałka - przewodniczący
2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek
3. Waldemar Wita lec - członek

- działając na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: OzU 2016, poz. 561), w związku z art. 246
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: OzU 2017, poz.
2077)

postanawia

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego
w-projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2019 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynę-
ło Zarządzenie Nr 163/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia projektu budżetu gminy na 2019 rok. Do zarządzenia został dołączony, zgodnie
z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, projekt uchwały
budżetowej Gminy Niebylec na 2019 rok.

Z przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2019 rok wynika, że
planowane dochody budżetu Gminy Niebylec na 2019 rok wynoszą kwotę -
53417021,60 zł, natomiast planowane wydatki na 2019 rok wynoszą kwotę -
54640450,57 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy na 2019 rok równy jest kwocie - 1 223428,97 zł
i stanowi 2,29% planowanych dochodów.

Stosownie do postanowień art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
uchwała budżetowa określa kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki bud-
żetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przezna-
czeniem nadwyźki jednostki samorządu terytorialnego.



Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, deficyt budżetu jednostki
samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu teryto-

rialnego,
2) kredytów,
3) pożyczek,
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W projekcie uchwały budżetowej Rady Gminy Niebylec na 2019 rok ustalona została
wysokość deficytu budżetu oraz wskazane źródła jego pokrycia w postaci przychodów
z tytułu długoterminowych kredytów w kwocie 1 223428,97 zł.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i prawny, Skład Orzekający postanowił
wydać opinię jak w sentencji.

Uchwała niniejsza, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinna
być opublikowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej od Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do in-
formacji publicznej (OzU 2016, poz. 1764).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Niebylec - 2x,
2. a/a.


