
Uchwała SO-10/0951/60/2021

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego przez 

Gminę Pogorzela w uchwale budżetowej na 2021 rok

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2137) w związku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Skład Orzekający wyznaczony 

Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 

2020 r. w osobach:

Przewodnicząca:  Małgorzata Okrent

Członkowie:         Zdzisław Drost

Danuta Szczepańska

                              

na podstawie uchwały budżetowej Gminy Pogorzela na 2021 rok, przedłożonej drogą elektroniczną 

w dniu 21 grudnia 2020 roku wyraża: 

opinię pozytywną

o możliwości sfinansowania deficytu

UZASADNIENIE

 

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pogorzela w roku 2021 Skład 

Orzekający ustalił, co następuje. 

W uchwale Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2021, zaplanowane zostały dochody w wysokości 25.724.558,25 zł i wydatki w wysokości 

26.324.558,25 zł. Zakładany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, 

wynosi 600.000,00 zł. Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 2,33 %.

W § 3 uchwały budżetowej wskazano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami 

z tytułu zaciągniętego kredytu oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Z załącznika Nr 9 – „Plan przychodów na rok 2021” wynika, że na przychody budżetu w 2021 roku 

składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
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w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 500.000,00 zł, (jak wynika z uzasadnienia do uchwały 

budżetowej są to środki, które Gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych);

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 

100.000,00 zł.

W 2021 roku Jednostka nie planuje rozchodów.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródło sfinansowania 

deficytu przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz przychodami z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach jest prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.

W uchwale budżetowej w dziele 757 – „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 – 

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 

terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, w § 8110 - „Odsetki od 

samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Ponadto, Jednostka planuje 417.928,84 zł 

wydatków przypadających w 2021 roku do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego 

poręczenia. Wydatki na obsługę długu wraz z kwotą planowaną do wypłaty z tytułu krajowych poręczeń 

i gwarancji stanowią 2,41 % prognozowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje 

przeznaczone na cele bieżące, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 

ustawy, który wynosi 4,62 %. 

Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań Jednostki wynikających z art. 243 

ustawy o finansach publicznych wskazać należy, że powinna zostać zachowana relacja, o której mowa 

w tym przepisie. 

Planowane do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów będą spłacane 

w latach następnych. Dla oceny realności ich pozyskania niezbędne jest ustalenie czy w latach przyszłych, 

tj. w okresie spłaty zobowiązań Jednostki, zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy 

o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wykazuje zachowanie ww. wskaźnika 

w latach spłaty zobowiązań. 

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że Gmina ma możliwość pozyskania przychodów ze 

wskazanych źródeł w kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetu, w sytuacji spełnienia wyżej 

wskazanych wymogów.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

Małgorzata Okrent
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Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty 
jej doręczenia
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