Elektronicznie podpisany przez:
Marek Paweł Lewandowski
dnia 11 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR 43 / 2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 stycznia 2021 r.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:
Marek Lewandowski – Przewodniczący
Lidia Jaworska
– Członek
Iwona Porowska
– Członek
działając na podstawie art. 13 pkt 10 oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. 2019. 2137.) w związku z art. 230
ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. 2019. 869. ze
zm.)
opiniuje pozytywnie planowaną kwotę długu MiG Trzciel w latach 2021-2036.
UZASADNIENIE
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze formułując
opinię zawartą w sentencji uchwały, przyjął za podstawę dane wynikające z uchwały
budżetowej Gminy Trzciel na 2021r. oraz przyjętej przez Gminę Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2036.
Z uchwały budżetowej Gminy na 2021r. wynika, że dochody budżetu prognozowane są w
wysokości 38.235.484,00zł. w tym dochody bieżące w kwocie 32.562.743,00zł., a wydatki
budżetu w wysokości 43.761.681,75zł., w tym wydatki bieżące w kwocie 32.047.915,68zł.
Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych
dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych.
Uchwała budżetowa na rok 2021 przewiduje deficyt budżetu w wysokości
5.526.197,75,zł., który zostanie sfinansowany pożyczkami i kredytami oraz przychodami o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
Na podstawie prognozy spłaty długu będącej częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy, stwierdzić można, że relacja, o której mowa wyżej zachowana zostanie przez cały
planowany okres spłaty długu.
Z prognozy kwoty długu Gminy w latach 2021 – 2036 wynika między innymi to, że w 2021r. i
w latach następnych zachowany zostanie wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy o
finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z przepisami art.20 ust.1
ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje
prawo odwołania do Kolegium Izby, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Marek Lewandowski
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