
Uchwała Nr SO-0951/80/D/4/Ka/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Żelazków 
przedstawionego w projekcie budżetu na 2021 r.

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) oraz art. 246 ust. 1 ustawy  z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Skład Orzekający wyznaczony 

Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w składzie:

Przewodnicząca:    Jolanta Nowak 

Członkowie:          Zbigniew Czołnik 

                                         Małgorzata Łuczak

po dokonaniu analizy projektu budżetu Gminy Żelazków na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej wyraża

 opinię pozytywną
 o możliwości sfinansowania deficytu  przez Gminę Żelazków przedstawionego w projekcie budżetu 
na 2021 r.  

Uzasadnienie

W projekcie budżetu Gminy Żelazków na 2021 rok zaplanowane zostały dochody 

w wysokości 50.802.894,12 zł i wydatki w wysokości 51.869.450,12 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.066.556,00 

zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu, zgodnie z § 3 projektu budżetu wskazane zostały przychody 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.

W budżecie zaplanowane zostały przychody w kwocie 1.066.556,00 zł z tytułu 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. 

Skład Orzekający ustalił, iż istnieje prawdopodobieństwo, ze na koniec 2020 roku Gmina będzie 

posiadała środki w wysokości umożliwiającej sfinansowanie deficytu roku 2021. Wójt w uzasadnieniu do 

projektu budżetu poinformował, że przychody te będą pochodziły z lokaty ze środków z funduszu COVID-19 

na realizację zadań inwestycyjnych. Z uchwały budżetowej na 2020 rok wynika, że zaplanowano w dz. 758 

rozdz. 75816 § 6290 dochody w kwocie 1.066.556,00 zł oraz rozchody w § 994 przelewy na rachunki lokat 

w kwocie 1.066.556,00 zł. Uwzględniając powyższe, uznać należy, iż wskazane źródło przychodów jest 

realne.

W ocenie Składu Orzekającego wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródło sfinansowania 

deficytu jest prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania. Mając na uwadze zachowanie wymogów 



ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Skład Orzekający 

wyraził opinię jak w sentencji.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

Jolanta Nowak

Pouczenie:    Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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