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Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 10 grudnia2020 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stary Targ na 202t rok oraz
możliwości sfinansowania deficvtu budżetu.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dtia 7 października 1992 r,
o regionalnych izbach obrachunkolvych (tekst jednoliĘ: Dz.U.z20I9 r. poz.2137) oraz art.246
ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z20I9 r.
poz.869 zpóźn. zm.)

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca

2. Monika Panc - członek

3. Anna PaĘk - członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Stary Targ na 202| rok oraz
możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

UZASADNIENIE

Wdniu 30 listopada 2020 r. wpĘnęło do Regionalnej Izby obrachunkowej wGdańsku
zarządzenie Nr 6612020 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
projektu uchwaĘ budżetowej Gminy Stary Targ na rok 202I wraz zuzasadnieniem do projektu
uchwaĘ budzetowej, tj. po terminie określonym w art. 238 ust. 1 pkt2 ustawy o finansach
publicznych.

W dniu 12 listopada 2020 r. do fut. Izby wpłynęło pismo Wójta Gminy Stary Targ
informujące o ptzyczytuie opóźnieniaprzedłoź:enia projektu uchwaty budżetowej na202l rok.

Badając projekt uchwĄ budzetowej gminy Stary Targ na 202I rok, Skład Orzekający
stwierdził, zę został on opracowany zgodnie Z wymogami określonymi w art.: 2t|, 2L2, 2|4, 2I5,
2I7,235,236,258 oraz264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

PrzedŁożonv projekt określa budzet wynoszący po stronie dochodów 3|.400'120 zł', wĘm
dochody bteżące 3I.248.120 zł, dochody majątkowe 152'000 zł. Wydatki zaplanowano kwocie

32'085'68l zł',w Ęm wydatki biezące 30.370'01| zł.,wydatki majątkowe w kwocie I.715.670 zł.

Zaplanowany deficyt budzetu na rok 202t w wysokości 685.561 zł przewiduje się pokryć
przychodami pochodzą cymi z kredytów.

Ze wzg|ędu na to, ze zgodnie z art' 2|7 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicanych deficyt
budzetu jednostki samorządu terytorialnego mozę być pokryty' między innymi, przychodami
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V pochodzącymi z kredytów Skład Orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest

zgodny z prawem.

Przychody zaplanowano w kwocie 2.501.530 zł z Ętułu zaciągnięĘch pożyczek i kredytów na

rynku krajowym. Rozchody zaplanowano wwysokości 1.815.969 zł zprzeznaczeniem na spłatę

otrzymany ch p oĘ czek i kredytów.

Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje mozliwe do uzyskania dochody

własne gminy zpodziałem na dochody bieżące i majątkowę oraz wydatki na rea|izację

obligatoryj nych zadań' własnych, jak teŻ zadah zleconych. ZostaŁ ńwniez spełniony wymóg art. 242

ust. 1 ustawy o finansach, który obliguje do zaplanowania w bud:żecie wydatków bieżących na
poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyzkę buÓżetową z|at

ubiegłych i wolne środki.

W objaśnieniach do budzetu podano żródła dochodów mozliwe do uzyskania orM
przedstawiono zadaniaprzewidziane do realizacji w 2021 roku.

od niniejszej uchwaŁy sta,y odwołanie do Kolegium Regiona|nej lzby obrachunkowej

w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu orzekaj ącego
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