
Uchwała Nr 34l201l
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydg oszczy

z dnia 11 marca 20II roku

w sprawie opinii o możliwości sJinansowania deJicytu przedstawionego w uchwule
budżetowej Powiutu Grudziądzkiego nu 20l1 rok.

Dzińając na podstawie ań, 19 ust. 2 ustawy z dnta 7 paźdzternlka 1992 roku o regionalnych
tzbach obrachunkolyych (Dz. U. z2001r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. l80 z2002 r. Nr 113

poz. 984 z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. II4,
Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz, 2104; z ż009 r. Nr 1 57 poz. I24l ) t art. 246 ust, 3 w związku z
ust. l ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1,57 poz.7240;
z2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) otazZarządzęniaNr 1/2009 Prezesa Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia
składów orzekalących i zakresu ich działania,

Skłud Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Robert Pawlicki - Członek Kolegium kIO

członkowie:

Halina Paszkowska - Członek Kolegium kIO

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium kIO

uchwalił, co następuje:

zaopiniowaó pozytywnie mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez
Powiat Grldziądzki w uchwale budzetowej na2011 rok



uzasadnienie

Rada Powiatu Grtldziądzkiego podjęła w dniu 23.02.20II r. Uchwałę Nr
IVltl2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok. Uchwała wpĘnęła do

RegionalnejIzby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 28.0ż.2011 roku.
W budzecie Gminy na ż0ll1r rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości
ż3.24L2I7 zł i wydatki w wysokości 25.421.058 zł. Róznica między tymi
wielkościami stanowi deficyt budzetu w wysokości 2,I79.84I zł

Jako fuodło sfinansowania planowanego deficytu budzetu wskazano zgodnie z art,

żI7 ust, 2 ustawy o finansach publicznych przychody budŻetu pochodzące z
kredytów.

W budżecie zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.047 ,7 4l zł, w tym
z tytuŁu: zaciryanych pożyczek i kredytów w wysokości 3.047.'74I zł. oraz
rozchody na spłatę zobowiązafi z tyttlłu spłaty pożyczek i kredytów w łącznej
kwocie 867.900 zł.
W planie rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach
publicznych.

Wskazane w uchwale budzetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie
doptlszczalne i mozliwe do pozyskania.

Biorąc pod uwagę powyzsze ustalenia, orzęQzono jak w sentencji.

Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
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