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Uchwała Nr S.O.V.4262.3.2021 

Składu Orzekającego  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego  

w Uchwale Budżetowej Miasta Nowy Targ na 2021 rok. 

 

Działając na podstawie art. 246 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) 

oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) – Skład Orzekający Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w  osobach:  

 

Piotr Koczanowski    -  Przewodniczący 

Piotr Józefczyk    -  Członek Składu Orzekającego 

Jolanta Nowakowska  -  Członek Składu Orzekającego 

 

po zapoznaniu się z Uchwałą Budżetową Rady Miasta Nowy Targ na 2021 rok – 

Uchwała Nr XXVI/294/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2020 roku,  

 

p o s t a n o w i ł: 

 

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego  

w Uchwale Budżetowej Miasta Nowy Targ na 2021 rok. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 11 stycznia 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, 

wpłynęła Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Targ na 2021 rok. 

W uchwale tej zaplanowano dochody w wysokości 181.900.000 zł oraz wydatki 

w wysokości 204.650.000 zł. Wykazany deficyt budżetu Miasta Nowy Targ planowany 

na rok budżetowy 2021 wynosi 22.750.000 zł. Przedłożona uchwała budżetowa zakłada, 

iż deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek  

w kwocie 19.500.000 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego  

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  

w kwocie 2.516.000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 

734.000 zł. Przedstawione w uchwale budżetowej źródła pokrycia deficytu są zgodne 

ze źródłami, przewidzianymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a ich 

planowana kwota nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia legalności i możliwości 

pozyskania przez Miasto.  
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Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowy Targ na lata:  

2021-2031 planowane zadłużenie Miasta Nowy Targ nie spowoduje naruszenia zasad 

uchwalania budżetów, określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. 

 

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji 

uchwały.  

 

Pouczenie 

 

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

2. Zgodnie z art. 246 ust. 2 w związku z ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

przedmiotowa opinia jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego  

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2176).  
 

 

Przewodniczący Składu Orzekającego 

                Piotr Koczanowski  
      dokument podpisany elektronicznie 
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