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Uchwała Nr 6/Dpr/2020
Składu Orzekającego Nr 6
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Brodnica na 2021 rok
Działając na podstawie 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 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn zm.)
oraz Zarządzenia Nr 15/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
23 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania
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Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z zastrzeżeniem

możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok.

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu w 2021 roku Skład
Orzekający ustalił, co następuje:
W projekcie budżetu Gminy na 2021 rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości
48.327.942 zł i wydatki w wysokości 55.739.329 zł. Różnica między tymi wielkościami
stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.411.387 zł
Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano zgodnie z art. 217 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z
późn zm.) przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w wysokości 5.711.387 zł oraz
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 w
odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt
2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.700.000 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 8.978.387 zł, w tym z tytułu
innych rozliczeń krajowych – wolnych środków – w wysokości 7.278.387 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 oraz wynikających z
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w
kwocie 1.700.000 zł. oraz rozchody na wykup innych papierów wartościowych kwocie
1.567.000 zł.
W planie rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach
publicznych.
Z projektu budżetu wynika, że wolne środki w kwocie 7.278.387 zł są przeznaczane zarówno
na pokrycie planowanego deficytu budżetu jak i na wykup innych papierów wartościowych.
Skład Orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z bilansem jednostki samorządu terytorialnego
za 2019 r. oraz ze sprawozdaniem Rb-NDS – o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego (wykonanie) za III kwartał 2020 r., Gmina na koniec 2019r. dysponowała
wolnymi środkami w kwocie 8.825.114,60 zł. W budżecie Gminy na 2020 rok pozostające do
dyspozycji jednostki wolne środki zostały zaangażowane w kwocie 3.904.232 zł. W związku

z powyższym jednostka na dzień wydania niniejszej opinii dysponuje wolnymi środkami, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tylko w wysokości
4.920.882,60 zł. i tylko w takiej wysokości mogła ująć je w projekcie budżetu na 2021 rok.
Zaplanowanie w projekcie budżetu na 2020 rok nierealistycznych przychodów z tytułu
wolnych środków w wysokości 2.357.504,40 zł oraz wskazanie ich jako źródeł pokrycia
planowanego deficytu budżetu i wykupu innych papierów wartościowych, narusza przepisy
art. 212 ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający wskazuje na konieczność dokonania weryfikacji planowanych kwot
przychodów budżetowych w celu zapewnienia realnego źródła pokrycia finansowego dla
planowanego deficytu budżetowego oraz dla planowanego wykupu innych papierów
wartościowych.

Pouczenie:
1. Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
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