UCHWAŁA Nr 79/2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale
budżetowej Powiatu Żagańskiego na rok 2017.
Działając na podstawie art.13 pkt 10 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 246 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870
z późn. zm.), a także zarządzenia Nr 8 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających – Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:
Grażyna Radomska
- Przewodnicząca
Joanna Chruściel
- Członek
Jarosław Kotowski
- Członek
pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej
Powiatu Żagańskiego na rok 2017.
UZASADNIENIE
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, formułując opinię
zawartą w sentencji uchwały, przyjął za podstawę dane wynikające z:
 uchwały Nr XXI.2.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Żagańskiego na 2017 rok,
 uchwały Nr XXI.1.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024.
Uchwała budżetowa Powiatu Żagańskiego na rok 2017 zakłada:
 łączne dochody budżetowe w wysokości 71 619 256,00 zł,
 łączne wydatki budżetowe w wysokości 73 728 935,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu
stanowią kwotę 900 000,00 zł,
 łączne rozchody budżetu w kwocie 3 050 000,00 zł,
 łączne przychody budżetu w wysokości 5 159 679,00 zł, w tym 4 500 000,00 zł z tytułu emisji
obligacji oraz 659 679,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych.
Deficyt budżetu Powiatu Żagańskiego na rok 2017 planuje się w wysokości 2 109 679,00 zł, który
zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 450 000,00 zł oraz przychodami
z tytułu wolnych środków w kwocie 659 679,00 zł. W uchwale budżetowej, zgodnie z art. 212 ust 1
pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie
planowanego budżetu Gminy w wysokości 1 450 000,00 zł.
Oceniając możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Żagańskiego na rok
2017, Skład Orzekający uwzględnił również pozytywną opinię Składu Orzekającego (uchwała
Nr 78/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.) dotyczącą prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu

Żagańskiego na lata 2017 – 2024 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której
mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Na postawie powyższego, Skład Orzekający stwierdza, że źródła sfinansowania deficytu
budżetu Powiatu Żagańskiego na 2017 r. znajdują swoje odzwierciedlenie w dyspozycji art. 217 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz, że Powiat Żagański posiada
możliwość sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanymi przychodami.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Grażyna Radomska

 Zgodnie z art. 20, ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), od niniejszej opinii służy odwołanie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielone Górze w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
 Stosownie do przepisów art. 246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
opinia zawarta w treści niniejszej uchwały winna być opublikowana przez Gminę, w terminie
siedmiu dni od dnia otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz.1764).

