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ę Uchwała Nr 32a t2008 Podpis

Składu orzekającego Nr 5
Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Bydgoszczy
z dnia 27.11.2008 roku

d,ł

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deJicytu budżetu oruz
prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy
kwoty długu Pow iatu Gr udziądzkiego.

DziałĄąc na podstawię art.13 pkt 2 ustawy z dnia7 paździemika 799Żr.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póżn.
zm.), art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) oraz Zaruądzenia Nr 412006 Prezesa Regionalnej lzby
obrachunkowej w Bydgoszczy Z dnia 15 mafca 2006 r. w sprawie składów
oruekających i zakresu ich działania'

Skład orzekający w osobach:

Przewodniczący: RobertPawlicki

Członkowie:

mozliwośó sfinansowania
P owiatu Grudziądzki e go.

Aleksandra Ostrowska

Andrzej Graczyk
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Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania def,rcytu budżetu w 20a9 roku otaz
prawidłowość prognory długu Skład orzekający ustalił, co następuje:

1. W projekcie budżetu Powiatu na 2009 rok, zaplanowane zostaĘ dochody w
wysokości 18.677.4l0 zł i wydatki w wysokości 20.511.358 zŁ .RóŻnicamiędzy
tymi wielkościami stanowi deficyt budzetu w wysokoŚci 1.833.948 zł.
Iako źródło sfinansowania planowanego deficytu budzętu wskazano zgodnie z art.
168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przychody budzetu pochodzące z:
kredlów.

W projekcie budzetu zaplanowano przyehody w łącznej kwocie 3.083'948 .zł (w
tym z Ęrtułu: zaciryatychpoŻyczek i kredytów w wysokości 2.500.000 zł , z tytufu
innych rozliczęf. krajowych _ wolnych Środków- w wysokości 583.948 zł, oraz
rozchody na spłatę zobowięan z tytułu spłaty poŻyczek i kredytów w łącznej
kwocie I.250.000 zł.
W planie rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach
publicznych.
Wskazanę w uchwale budżetowej Żródła sfinansowania deficytu są prawnie
dopuszczalne i mozliwe do pozyskania.

2. Do projektu uchwaĘ budżetowej dołączona została ptognoza lcwoł ófugu oraz
kwoĘ planowanych spłat zadtuŻenia.

Dane zawartę w prognozie na rok budzetowy 2009 są spójne z danymi
wynikającymi zplanu prz,vchodów i rozchodów projektu uchwĄ Ludzetowej.

Prognoza kwoty długu, zgodnie z art. I72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, obejmuj ę optocz roku 2009 , takŻe prognozę kształtowania się dfugu
w latach następnych, na które zacirynięto zobowiązania , w tym planowane do
zacirynięcia w projekcie budzetu.

Prognozowana kwota dfugu Powiatu
dochodów w okresie spłaĘ zobowiązan, a
wraz z odsetkami kształtować się będzie na
dochodów.
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Pouczenie:
od niniejszej uchwaĘ Składu orzekającego przysługuje odwołanie do pehrego składu Kolegium Regionalnej
Izby obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
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