SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie wydania opinii o
Gminy Polanów w 2011 r.

możliwości

sfinansowania deficytu

budżetu

Na podstawie, art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 i Nr 154
poz. 1800, z 2002 r. Nr 113 poz. 894, z 2003 r. Nr 149 poz. 1454, z 2004 r. Nr 273 poz.
2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157
poz. 1241) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 i Nr 123 poz.
835) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Helena Rokowska
2. Ewa Wójcik
3. Bogusław Staszewski

- Przewodnicząca
- Członek
- Członek

po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2011 r.
Pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu

budżetowego.

Uzasadnienie

uchwale budżetowej Gminy Polanów zaplanowano dochody w
wysokości 32.885.000,00 oraz wydatki w wysokości 38.445.000,00 złotych.
Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie
5.560.000,00 złotych.
W uchwale, zgodnie z przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
ustalono, że źródłem pokrycia deficytu będzie: kredyt bankowy, pożyczka i środki
pochodzące z emisji papierów wartościowych.
Planowany przez Gminę deficyt budżetowy w przedłożonej uchwale budżetowej
w wysokości 5.560.000,00 złotych na 2011 r. ze względów formalnych, jest możliwy do
sfinansowania kredytem bankowym, pożyczką i środkami pochodzącymi z emisji
papierów wartościowych.
Prognozowane przez Gminę obciążenie budżetu deficytem należy uznać za
dopuszczalne.
W

przedłożonej

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienianej ustawy o finansach publicznych,
podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112
poz. 1198 ze zm.).
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienianej
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w
terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
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