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Uchwała Nr 103/2021 
11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 17 czerwca 2021 roku 
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w zmieniającej uchwale budżetowej 

Gminy Złota na 2021 rok. 

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Przewodniczący: Wojciech Czerw 

Członkowie: 	Monika Dębowska-Sołtyk 

Ewa Midura 

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2021 roku uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Złota z dnia 28 maja 
2021 roku, działając na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach kublicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. ) oraz z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) uchwala co następuje: 

Gmina Złota ma możliwość  sfinansowania planowanego deficytu w uchwale zmieniającej budżet na 2021 
rok w kwocie 360.320,07 zł  z uwagą  zawartą  w treści uzasadnienia 

Uzasadnienie 

W uchwale Nr XX1/169/2020 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Złota na 2021 rok zaplanowano budżet nadwyżkowy w kwocie 664.340 zł. 
W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie uchwałą  Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Złota z dnia 28 maja 
2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 360.320,07 zł. 
W uchwale zmieniającej budżet Gminy Złota na 2021 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 
20.129.437,75 zł  oraz wydatki budżetowe w kwocie 20.489.757,82 zł. 
W § 2 uchwały Nr XXV/199/2021 dokonano zmiany § 3 uchwały budżetowej wskazując, te deficyt budżetu 
.2021 roku w wysokości 360.320,07 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją  art. 217 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych jako różnica między dochOdam.  i a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 
Jednak z analizy budżetu wraz załącznikami po dokonanych zmianach wynika, że są  to też  oprócz „wolnych 
środków" przychody pochodzące 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.! pkt 2 i dotacji na realizację  programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem tych środków, które są  również  źródłem finansowania deficytu. 
Skład Orzekający zwraca uwagę, że źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są  w 
art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 a nie tylko pkt. 6 w/w ustawy o finansach publicznych. 
W uchwale budżetowej Gminy Złota należy dokonać  zmiany § 3 wskazując poprawnie źródła finansowania 
deficytu. 

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość  sfinansowania deficytu 
zaplanowanego w uchwale zmieniającej budżet Gminy Złota na 2021 rok. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) Radzie Gminy Złota przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej 
uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 

ewodniczący Składu Orzekającego 

7.-.'nnek Kolegium 
Regionalnej izby Obrachunkowej 

w Kkeicac 

mgr qiciock Czerw 
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