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Uchwala Nr SO-0951155/D/18/2009

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie wyrazenia opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu

Powiatu Sredzkiego

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w zwiazku z art. 172 ust. 1 pkt l

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Sklad

Orzekajacywyznaczony Zarzadzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia

6 lipca 2009 r. w skladzie:

Przewodniczaca: Barbara Krawiec

Czlonkowie: Karol Chyra

Leon Palecki

po dokonaniu analizy projektu budzetu Powiatu Sredzkiego na 2010 rok

przedlozonego tut. Izbie w dniu 16 listopada 2009r. wyraza:

opinie pozytywna

o mozliwosci sfinansowania deficytu

Uzasadnienie

Analizujac mozliwosc· sfinansowania deficytu budzetu Powiatu w 2010 roku

Sklad Orzekajacy ustalil, co nastepuje:

W projekcie budzetu Powiatu Sredzkiego na 2010 rok zaplanowane zostaly

dochody w wysokosci 37.065.903,- zl i wydatki w wysokosci 45.675.708,- zl. Deficyt

budzetu wynosi 8.609.805,- zl.

Jako zródlo sfmansowania deficytu budzetu oraz na splaty wczesniej zaciagnietych

pozyczek i kredytów wskazane zostaly przychody z tytulUzaciagnietych pozyczek i kredytów

krajowych w kwocie 9.819.944,- zl.

W projekcie budzetu rozchody zaplanowano w wysokosci 1.210.139,- zl, z tytulu

splaty pozyczek i kredytów krajowych.



Wedlug oceny Skladu Orzekajacego wskazane w uchwale budzetowej zródlo

sfinansowania deficytu przychodami z kredytów i pozyczek sa prawnie dopuszczalne

i mozliwe do pozyskania.

Laczna kwota przypadaj aca do splaty w roku budzetowym 2010 splat zaciagnietych

kredytów i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami wynosic bedzie 1.665.139,- zl, co stanowi

4,49 % planowanych dochodów i miesci sie w granicach okreslonych wart. 169 ustawy

o finansach publicznych.

Pouczenie: Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego sluzy odwolanie do Kolegium

Izby w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.


