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UCHWAŁA Nr 3.I./74/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

W Warszawie  

z dnia 12 stycznia 2021 roku  

 

 
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale 
budżetowej Gminy Klembów na rok 2021 
 

Na podstawie art. 13 pkt 10, art. 19 ust.2 i art. 20 ustawy z dnia 230 ust. 4 z dnia  7 
października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.2137) 
oraz art. 246 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 
ze zm.)- Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicząca:  - Aneta Dygus 

Członkowie:  - Karolina Aszkiełowicz  
   - Agnieszka Szewc  
uchwala, co następuje: 

      § 1 

Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu 
określonego w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2021.   
      § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę 
Klembów w 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 daty jej doręczenia.  

 

Uzasadnienie 

W dniu 22 grudnia 2020  roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła 
uchwała budżetowa  Gminy Klembów na rok 2021 Nr XXII.251.2020  Rady Gminy Klembów 
z dnia 17 grudnia 2020 roku. 

Z uchwały wynika, że na 2021 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 2.498.650,80 zł, 
stanowiący różnicę pomiędzy dochodami planowanymi na poziomie 57.449.630,04 zł a 
wydatkami ustalonymi w kwocie 59.948.280,84 zł.  

Źródłem finansowania planowanego deficytu są przychody z zaciągniętego kredytu/pożyczki 
w kwocie 842.030,80 zł. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.656.620,00 zł. 
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Wskazane źródło finansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach 
publicznych.  

Po uwzględnieniu zaciągnięcia ww. kredytu/pożyczki wskaźnik spłaty długu Gminy nie 
przekroczy dopuszczalnego limitu, o którym mowa w art. 243 cyt. ustawy o finansach 
publicznych. Na 2021 rok planowany indywidualny wskaźnik spłaty długu Gminy wynosi 
0,0801, przy wskaźniku maksymalnym 0,2203, ustalonym w oparciu o planowane wartości 
wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2020 roku.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.  

 

 

 


