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Uchwała Nr I5l20I0

Składu Orzekającego Nr 5
Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie wydania opinii o możliwościslinansowąnia deJicytu budżetu powiatu
Grudziądzkiego.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnta 7 paździenika 1992 roku o regionalnych
tzbach obrachunkov\ych (Dz. U. z200I r. Nr 55 poz, 577, Nr 154 poz. I80; z20O2 r. Nr 113
poz.984 z2003 r, Nr 149 poz. 7454; z2004 r. Nr 273 poz.2703; z2OO5 r, Nr 14 poz. 714,
Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104; z 2009 r. Nr 1 57 poz. I24I) w zwtązku z art. 246 ust. 1
ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku o ltnansach publicznych (Dz. U. Nr I57 poz. 1240; z
2010 r. Nr 28 poz, 146, Nr 123 poz. 835) oruzZarządzeniaNr 1/2009 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia
składów orzekających i zakresu ich działania,
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uchwalił, co następuje:

zaopiniowaĆ pozyĘwnie mozliwośćsf,tnansowania planowanego deficytu
przedstawionego przęz Powiat Grudziądzki w projekcie uchwały budżetowej
na201

1

rok.

uzasadnienie
Zarząd spełniając wyrnogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2,7
poz, 1240 zpożn, zrn,,
sierpnia 2009 roku o f,tnansach publicznych(Dz, U. Nr I57
Izby
dalej ustawa) przekazń w dniu 15 listopada 2010 roku do Regionalnej
na2011 rok,
Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwĄ budzetowej powiatu
Skład
Analizując możliwośósfinansowania deficytu projektu budzetu w 2011 roku

Orzekający ustalił, co następuje:

w projekcie budzetu Powiatu na 2OI1 rok, zaplanowane zostńy dochody w
*yŚotls.i 23.097.7I5 i wydatki w wysokości25.2'7'7.556 zł Roznica międzY tYmi

wielkościami stanowi deficyt budzetu w wvsokośct 2,179.84I zł
z art,
Jako żródŁo sfinansowania planowanego deficytu budzetu wskazano zgodnie
z:
2I,7 llst, 2 ustawy o finansach publicznych przychody budzetu pochodzące
kredytow.
w projekcie budzetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie
3.3471/4Izł, w tym z §Ąułu: ,uĆiągunych pozyczek i kredytów w wysokości
pożyczek t
3,347.,74I zł. orur ror"irody na spiatę zobowiązafi z ty1:lłu spła§
kredytow w łącznej kwocie I.16'7.900 zł,
W pianie rozńodów ujęto śroclkina cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach
publicznych.
Wskazane w uchwale budzetowej źrodłasfinansowania deficytu są Prawnle
dopuszczalne i mozliwe do pozyskania.
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