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Składu orzekająccgo lłegirln:rlncj lzlly ()llr:lchunkrlwe.i w l'ttztltrltitl

z tlnia I grutlnin 201I roku

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowani:r przcz (inrinę l'tlnicc deficytu

budżetu.

Działając na podstawie art. 13 pkt l0 ustawy z drlia 7 pai.tlzi,łrnika 1992 r. o regionalnych

izbachobrachunkowych (Dz. IJ ' z2001 r. Nr 55, poz. 577 ze r,n') w związktt 't' arL.246 ust. l ustawy z

dnia 2-| sierpnia Ż009 r. o finansaclr publicznych (Dz.. |1. Nr l 57, 1xlz' l240 'tc z.ttl.) Skład orzekający

Wznaczony Zarządzeniem Nr 1 112009 Prezesa l{cgiorralrlc.i lzlly ()lrraclltrttktrwe"i w Poznaniu z dnia ó

lipca 2009 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

Członkowie: Zdzisław Drost

Beata Rodewald - ł.aszkowskir

po dokonaniu analizy projektu budżetu Gminy Ponieo na2012 r., wyraŻa.

opinię pozytywną

o możliwości sJinansowunia przez Gminę Poniec tleJie:ytu htttlzettlv'eqtl

UZASADNIENIE

Analizując moŹliwośó sfinansowania w 2011 r. przez Gminę Poniec deficytu budżetu Skład

orzekający ustalił, co następuje:

W projekcie budżetu na2011 r. ustalone zostaĘ:

- dochody w kwocie 19.288.497,00 zł,

- wydatki w kwocie Ż1.108.779,00 zŁ,

Deficyt budzetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1.820.Ż8Ż,00 zł.

w $ 3 projektu uchwaĘ wskazano' ze deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z Ętułu

pożyczek ikredytórv.

W pro_iekcie budzetu (załącz'nik nr 6) przervic]ziano przychody z ty'tułu pożyczek i kred1'tór'v u'

wysokości 2.6o}.Ż82,a0 zł oraz rozchody w kwocie 780.000,00 zł doĘczące spłaty wcześniej

zaciągnięĘch zobowiązań z Ętułu poĘczek i kredytów.



Biorąc pod uwagę sytuację finansową Gminy Poniec uznać należy, Że uzyskanie przychodów w

kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetu jest realne.

W roku budżetowym łączna kwota spłaĘ zobowiązanjednostki z Ęltułu rat kredytów i poĘczekwraz

z należnymi odsetkami oraz przewidy*aną kwotą wypłat z $Ąułu gwarancji i poręczeń ($ 8020 w

rozdz. 90002) p\anowana jest na kwotę 903.914,00 zł, co stanowi 4,68 0ń planowanych dochodów

budżetu.

Dopuszczalny limit spłat zobowiązań wynikający z art' 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (który to przepis ma zastosowanie do 3L1Ż.Ż0|3 r. na podstawie art. 85 pkt 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) wynosi

l5 oń planowanych na dany rok budżetu dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Ęrzewbdnicząca
Składy0rzekającego
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Pouczenie: od niniejszej uchwaĘ Składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium lzby

terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


