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{IJ:"iUOHW ALA NR LXXXVII/290/Z/2008
SKLADU ORZEKAJL\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 05 grudnia 2008 r.

w sprawie wydania opinii

°

mozliwosci sfinansowania defieytu budzetowego,
przedstawionego przez Burmistrza Polanowa w projekeie uehwaly budzetowej
gminy na 2009 rok oraz 0 prawidlowosci zalaczonej prognozy kwoty dlugu
publicznego.

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
a regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) oraz art.l72 ust, 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
pozn, zm.), Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Helena Rokowska
- Przewodniczaca
2. Ewa Wojcik
- Czlonek
3. Boguslaw Staszewski - Czlonek

po analizie proj ektu uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Polanow na
2009 rok, uchwalil, co nastepuje :
§1
Pozytywnie opmiuje
mozliwosc sfinansowania deficytu budzetowego,
przedstawionego w projekcie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy
Polanow na 2009 rok oraz prawidlowosc zalaczonej prognozy kwoty dlugu.
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega publikacji przez Burmistrza
Polanowa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie
Analizujac mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego w 2009 roku Sklad
Orzekajacy ustalil, ze w przedlozonyrn projekcie budzetu Gminy Polan6w na 2009 rok
zaplanowano dochody w wysokosci 27.598.170 zl i wydatki w wysokosci 29.887.470 zl.
Zakladany deficyt budzetowy w kwocie 2.289.300 zl planuje sie sfinansowac z
zaciagnietych kredytow, pozyczek i emisji obligacji. Planowane zrodlo pokrycia deficytu
jest zgodne z art. 168 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych.
Do projektu uchwaly budzetowej , zgodnie z art. 172 ust, 1 pkt 2 cytowanej ustawy 0
finansach publicznych, zostala zalaczona prognoza dlugu publicznego Gminy sporzadzona
na lata 2009 - 2017 tj. na okres splaty wykazanego dlugu. Prognoza obejmuje nie splacone

