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Składu orzekającego Regionalnej Izby ouractruntHkój'ił'Póznaniu Zał'

z dnia 26 Invietnia 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnla 7 października 199Ż r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.' tJ' zŻ016 r.. poz' 56I zpoźn. zm.) w rwiązku z art.246

ust' 1 i 3 ustawy zdnia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Ż0l7 r.,poz.Ż077 zpoźn.

zm.) Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu Wznaczony Zarządzeniem

Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 roku

w osobach:

Przewodnicząca:

Członkowie:

Danuta Szczepańska

Zdzisław Drost

Beata Rodewald-Łaszkowska

po dokonaniu analizy uchwĄ budżetowej Gminy Poniec na Ż019 r.) zmienionej uchwałą

Nr V/45l201 9 z dnia Ż7 marca 2019 r. wyraża:

opinię pozyĘwną

o możliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu budżetowego.

IIZASADNIENIE

Analizując możliwośó sfinansowania w 2019 r' przęZ Gminę Poniec deficytu budżetu Skład

orzekający ustalił' co następuje:

W uchwale budzetowej naŻ079 r. ustalone zostaĘ:

- dochody w kwocie 3l'687.550,60 zł,

- wydatki w kwocie 3Ż.690.Ż40,33 zł.

Defic1,t budżetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1.00Ż.689,13 zł'

W $ 3 uchwaĘ *.ku"a|ro' że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z$ułu wolnych

środków zlat ubieg)ych (zamiast z Ętułu wolnych środków, o których mowa w art. 2]7 ust. 2 pkt 6

ustnwy o finansach publicznytchl.

W uchwale budżetowej (załącznik nr 6 - w brzmieniu nadanym załącznlkiem nr 5 do badanej

uchwĄ) przewidziano prrychody zĘĄuŁu wolnych środków, o których mowa w art.2l7 ust. 2 pkt 6



ustawy w wysokości Ż.25Ż.689,73 zł. Z bilansu z wykonania budżetu sporządzonego na dzień

3l grudnia 2018 r. wynika, ze Jednostka posiada wolne środki w wysokoścl 3.009.5Ż9,44 zł.

Rozchody doĘczące spłaty otrzymanych krajowych poĘczek i kredytów zaplanowano w kwocie

1.250.000,00 zł.

Biorąc povłyŻsze pod uwagę' postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: od niniejszej uchwĄ Składu orzekającego słuzy odwołanie do Kolegium Izby w

terminie 14 dni od daĘ jej doręczenia.


