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UCHWAŁA Nr 3.I./228/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 26 stycznia  2021 roku

dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 
określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na 2021 
rok.

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 r., poz. 2137 t.j ) 
oraz art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodniczący: - Konrad Pachocki 
Członkowie: - Karolina Aszkiełowicz 

- Kamil Michalak - 
uchwala, co następuje:

§ 1
Pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania zaplanowanego na rok 2021 
deficytu budżetu Gminy Stanisławów .

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez 
Gminę Stanisławów w terminie i trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych.

§ 3
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 2020 roku przedłożona została Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na 2021 
rok Nr XVIII/162/2020  z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z zapisami przedłożonej uchwały, Rada Gminy Stanisławów 
zaplanowała na 2021 rok deficyt w wysokości 5.063.492,00 zł stanowiący 
różnicę pomiędzy prognozowanymi na poziomie 37.467.000,00 zł dochodami 
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oraz ustalonymi w kwocie 42.530.492,00 zł wydatkami. Jako źródła 
sfinansowania powyższego deficytu wskazano:

 przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 
wysokości 2.530.000,00 zł;

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych w wysokości 1.569.972 zł;

 przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na 
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
tych środków w kwocie 963.520,00 zł.

Tym samym wskazany sposób finansowania zaplanowanego na 2021 rok 
deficytu jest zgodny z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych. 

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.
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