
Uchwała Nr So-0 9 51 l29 tD l 12 tLnl20t2

Składu orzekając go Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3L stycznia?Ol2 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu budżetu.

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy zdnia7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 5]] ze zm.) w związku z art.246 ust. 1 ustawy z dnia 2]

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1 57, poz. 1240 ze zm.) Skład orzekający wyznaczony

Zarządzeniem Nr l112009 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r. zę

zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepa ska

Człorlkowie: Zdzisław Drost

Beata Rodewald - Łaszkowska

po dokonaniu analizy uchwały budŻetowej Gminy Poniec na2072 r., v'yraŻa:

opinię poryĘwną.

o możliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu budżetowego.

UZASADNIENIE

Analizując mozliwoś sfinansowania w 2012 r. przez Gminę Poniec deficytu budzetu Skład

Orzeka1ący ustalił, co następuje:

W uchwale budzętowej na20l2 r. ustalone zostały:

- dochody w kwocie 20.364.556,00 zł,

- wydatki w kwocie 2l.108.119,00 zł,

Deficyt budzetu rozumiany jako roŻnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi ]44.223,00 zł. W $ 3

uchwały budzetowej wskazano, że deficyt budzetu zostanie sfinansowany przychodami ztytułu poĘczek i

kredyt w.

W uchwale budzetowej (załącznik nr 6) przewidziano przychody z Ętułu poĘczek i kredytow w wysokości

2.502.]59,OO zł orazrozchody w kwocie 1.758.536,00 zł (w tym dotyczące spłat otrzymanych krajowych

poĘczek i kredytow -780.000 zł oraz spłat poĘczek otrrymanych na finansowanię zada realizowanych z

udziałem środk w pochodzących z budzetu Unii Europejskiej- 978.536 zł).
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