
UCHWAŁA  NR 12  /2021 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE

z dnia  7 stycznia   2021 r.

w sprawie: wydania opinii   o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego  
w uchwale budżetowej   Gminy Kłodawa  na rok 2021. 
          Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczony Zarządzeniem Nr 6 
Prezesa  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   w  Zielonej Górze z dnia  13 sierpnia 2018  r.  w 
osobach:
1. Iwona Porowska                   -  przewodnicząca
2.  Lidia Jaworska                    -  członek
3.  Marek Lewandowski           - członek  
działając na podstawie art. 13 pkt 10  i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) i na 
podstawie art. 246  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009   r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 867 ze zm.)  

postanawia
zaopiniować pozytywnie  możliwość sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego   w 
uchwale  budżetowej  Gminy Kłodawa  na 2021 r. 

UZASADNIENIE

               Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod 
względem formalno- prawnym możliwość sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego  
w uchwale budżetowej na 2021  r. Nr XXIV/208/20 , z dnia 10  grudnia 2020 r. 
          Skład Orzekający stwierdza, iż: 
          uchwała budżetowa  Gminy Kłodawa na rok 2021 zakłada:
- łączne dochody budżetowe w wysokości  55.483.699zł,
- łączne wydatki budżetowe w wysokości   64.418.738 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości   10.745.439 zł z tytułu kredytów i pożyczek, 
wolnych środków i spłaty udzielonych pożyczek,
- łączne  rozchody  budżetu w wysokości 1.810.400   zł.
          Planowany deficyt budżetowy  w wysokości 8.935.039 zł prognozuje się pokryć 
przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków, co jest zgodne z 
art. 217 ust. 2 pkt 2 ,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie 
z normą prawną zawartą w tym przepisie deficyt budżetu   jednostki samorządu terytorialnego 
może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz 
przychodami pochodzącymi  z 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. Skład 
Orzekający wskazuje, że ostateczną kwotę wolnych środków będzie można ustalić po 
zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej 
za rok 2020.
.
         W wydatkach budżetu planuje się wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości  
100.000 zł. 



          Oceniając przedstawiony w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Kłodawa 
planowany deficyt budżetu, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze wziął również pod uwagę uchwałę Nr XXIV/209/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. w 
sprawie uchwalenia   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 -2029, 
która zawiera prognozę kwoty długu Gminy Kłodawa w latach 2021 -2029.
          Wskaźnik określony w art. 243  ustawy o finansach publicznych jest zachowany w 
latach  2021 – 2029. Spełniona jest również w latach obowiązywania WPF relacja wynikająca 
z art. 242 tej ustawy.
          Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej  Izby Obrachunkowej w 
Zielonej Górze postanawia jak sentencji niniejszej uchwały.
          Od uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do  Kolegium Izby w 
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
         Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wskazuje 
również, że stosownie do przepisów art. 246 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, opinia zawarta w treści niniejszej uchwały winna być opublikowana 
przez Gminę, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

                                                                                   Przewodnicząca
                                                                                   Składu Orzekającego
                     

                                                                                      Iwona Porowska   
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