
Uchwała Nr 037/g237/D/I/19

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale

budżetowej Rady Gminy Lichnowy na 2019 rok,
- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lichnowy na lata 2019 - 2033 wynikającej

z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie ait. 13 pkt 10 w Związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz
230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm);

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Gdańsku. w osobach:

1. Roman Fandrejewski - przewodniczący

2. Marian Kujawski - członek

3. Anna Patyk - członek

- pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetowego
określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Lichnowy na rok 2019,

- pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Lichnowy na lata
2019 - 2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2018 Rada Gminy Lichnowy podjęła uchwałę nr [11/30/2018 w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2033 oraz uchwale nr 111/31/2018
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2019 rok.

Jak wynika zuchwały budżetowej prognozowane na 2019 rok dochody budżetu gminy
ustalono w wysokości 24.469.700 zł, wtym: dochody bieżące w wysokości 19.639.473 zł oraz
dochody majątkowe wwysokości 4.830.227 zł. Planowane wydatki budżetu gminy ustalono
natomiast wwysokości 24.798.535 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 19.109.196 zł oraz
wydatki majątkowe w wysokości 5.689.339 zł.

Na 2019 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 328.835 zł, który przewiduje się
pokryć w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Taki sposób siinansowania
deficytu zgodnyjest z postanowieniami art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o tinansach publicznych.
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