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Uchwała Nr SO-13/0951/4/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 7 stycznia 2020 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej
Gminy Chodzież na 2021 rok
Skład Orzekający, wyznaczony Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r. w składzie:
Przewodnicząca
Członkowie:

Monika Paczyńska
Marzena Węckowicz
Edyta Zastrow

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 z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Chodzież na 2021 rok
wyraża
opinię pozytywną
UZASADNIENIE
W budżecie Gminy Chodzież na 2021 rok uchwalonym uchwałą Nr XXVI/196/2020
Rady Gminy Chodzież z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na
rok 2021 zaproponowane zostały dochody w wysokości 34.638.538,00 zł i wydatki w wysokości
36.418.538,00 zł. Deficyt budżetu wyniesie 1.780.000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu
będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.
W uchwale budżetowej (załącznik Nr 3) zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 2.100.000,00 zł. Rozchody zaplanowane
w całości stanowią spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w wysokości
320.000,00 zł.
Przewiduje się, że w roku budżetowym 2021 spłata zobowiązań Gminy z tytułu rat kredytów
i pożyczek (320.000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (51.160,94 zł) wyniesie 371.160,94 zł,
co stanowi 1,51% prognozowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotację i środki
przeznaczone na cele bieżące, a więc zachowany zostanie wymóg dotyczący dopuszczalnego
maksymalnego limitu spłat zobowiązań, wynikającego z art. 243 ust. 1, który wg uchwały budżetowej
i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi 19,05%, ustalony w oparciu o plan
z trzech kwartałów 2020 roku.
Skład Orzekający uznaje, że wskazane źródło sfinansowania deficytu (przychody z tytułu
pożyczek i kredytów), zaproponowane w uchwale budżetowej na 2021 rok, jest prawnie dopuszczalne
i możliwe do pozyskania przez Gminę.
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
/Monika Paczyńska /

Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały.

