
Uchwała Nr SO – 4/0951/310/2021 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Żelazków deficytu budżetu roku 2021

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku  poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), Skład 
Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2021 r., w składzie:

Przewodnicząca: Jolanta Nowak 
Członkowie:         Zbigniew Czołnik 

Małgorzata Łuczak

po dokonaniu analizy uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021 – 2025 wyraża

opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania przez Gminę Żelazków deficytu budżetu roku 2021

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXVI/206/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, Rada Gminy Żelazków uchwaliła 
budżet na 2021 rok. W budżecie zaplanowane zostały dochody w wysokości 50.867.262,12 zł oraz 
wydatki w kwocie 51.933.818,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami a  wydatkami stanowi deficyt  budżetu 
w kwocie 1.066.556,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu, zgodnie § 3 uchwały budżetowej   
wskazane zostały przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych ma 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 z niewykorzystanych środków pieniężnych ma 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
(§ 905) w kwocie 1.066.556,00 zł.   

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej Gminy Żelazków źródło 
sfinansowania deficytu budżetu jest prawnie dopuszczalne - art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i możliwe do pozyskania.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił  jak w sentencji.

     Przewodnicząca

Składu Orzekającego

     Jolanta Nowak

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