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Uchwala Nr SO-0951111/D/18/2010

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 4 stycznia 201 Or.

w sprawie: wyrazenia opinii o mozliwosci sfinansowania przedstawionego przez Powiat Sredzki

deficytu budzetu roku 2010.

Dzialajac na podstawie art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicmych (Dz.

U. Nr 157 poz. 1240) Sklad Orzekajacy wymacz<2nyZarzadzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby

Obrachunkowej z dnia 06 lipca 2009 r. w skladzie:

Przewodniczaca: Barbara Krawiec

Czlonkowie: Karol Chyra

Leon Palecki

wyraza opinie pozytywna

o mozliwosci sfinansowania przez Powiat Sredzki deficytu budzetu.

Uzasadnienie

----- -- -------- ---.-- ~:--

Uchwala Nr XXXVI/205/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. Rada Powiatu Sredzkiego uchwalila

budzet na 2010 rok.

W budzecie zaplanowane zostaly:

dochody w kwocie 37.196.246 zl,

wydatki w kwocie 45.806.051 zl.

Zakladany deficyt budzetu - rozumiany jako róznica pomiedzy dochodami a wydatkami - wynosi

zatem 8.609.805 zl i pozostaje na takim samym poziomie jak prognozowany w projekcie budzetu.

W § 3 uchwaly wskazano, ze deficyt budzetu zostanie sRnansowany przychodami z pozyczek i

kredytów krajowych. W zalaczniku Nr 3 do uchwaly budzetowej wykazano przychody w kwocie

9.819.944 zl ( z tytulu pozyczek i kredytów na rynku krajowym) oraz rozchody w kwocie 1.210.139

zl (przeznaczone na splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów).

Biorac pod uwage sytuacje finansowa Powiatu uznac nalezy, ze Jednostka ma mozliwosc pozyskania

przychodów z tytulu kredytów i pozyczek w kwocie niezbednej do sfinansowania deficytu budzetu.

Przewiduje sie, ze w roku budzetowym 2010 splata zobowiazan Jednostki z tytulu rat

kredytów i pozyczek (1.210.139 zl) wraz z naleznymi odsetkami (455.000 zl) wyniesie 1.665.139 zl,

co stanowi 4,48 %planowanych dochodów.



Zachowany zostanie zatem wymóg dot. dopuszczalnego limitu (15 % planowanych dochodów) splat

zobowiazan wynikajacy z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), który to przepis ma zastosowanie na podstawie art. 85

pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Biorac powyzsze pod uwage Sklad Orzekajacy orzekl jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego sluzy odwolanie do Kolegium Izby w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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