
Uchwała Nr 18/D/2020

Składu Orzekającego Nr 4
 Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Bydgoszczy
z dnia 10 lutego 2020 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubicz na 
2020 rok.

 

Działając na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/2020 Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 
wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania.

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący: 

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

Członkowie:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Edyta Nowek            -          Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubicz na 2020 rok.



Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2020 roku Skład Orzekający 
ustalił, co  następuje:

 
W budżecie Gminy Lubicz na 2020 rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości 

113 657 805,00 zł i wydatki w wysokości 121 546 266,00 zł. Różnica między tymi 
wielkościami stanowi deficyt budżetu w wysokości 7 888 461,00 zł
Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano zgodnie z art. 217 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych przychody budżetu pochodzące z: kredytu, spłat udzielonej 
pożyczki oraz wolne środki.

W budżecie zaplanowano przychody w łącznej kwocie 10 819 461,00 zł, w tym 
z tytułu: zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 5 664 933,00 zł, z tytułu innych 
rozliczeń krajowych – wolnych środków – w wysokości 5 119 528,00 zł, z tytułu spłat 
udzielonych pożyczek w wysokości 35 000,00 zł oraz rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu 
spłaty pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2 931 000,00 zł.

W planie rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach 
publicznych.

Wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie 
dopuszczalne.

Pouczenie:
1. Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.

2. Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Składu Orzekającego

              Piotr Wasiak
          Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
            w Bydgoszczy
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