Uchwala Nr 44 I 2007
Skladu Orzekajqcego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2007 roku

w sprawie wyrai:enia opinii 0 rnozliwosci sfinansowania deficytu budi:etu oraz
prawidlowosci zalaczonej kwoty dlugu Gminy Lubicz.

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) Skiad
Orzekajacy wyznaczony Zarzadzeniem Nr 4 I 2006 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy , z dnia 15 marca 2006 r. ze zm. w osobach :

Przewodniczqcy: Halina Paszkowska
Czlonkowie:
Andrzej Graczyk
Marian Lutoborski

po dokonaniu analizy budi:etu Gminy na 2007 rok , uchwalonego uchwala Nr IV/32/07 z
dnia 31.01 2007 roku , wyrai:a :

opiniq pozytywnCf 0 mozttwosc! sfinansowania deficytu oraz

prawldlowoscl zalaczone] kwoty dlugu

Uzasadnienie

Analizujqc mozliwosc sfinansowania deficytu budi:etu w 2007 roku Sklad Orzekajacy ustalil ,
co nastepuie:

W budzecie Gminy na 2007 rok, uchwalonym w dniu 31.01. 2007 r. uchwala Nr IV/32/07
zaplanowane zostaly dochody w wysokosci 35.488.162 zl i wydatki w wysokosci 45.846.767
zl. to jest z deficytem 10.358.605 zl.
Jako ir6dlo sfinansowania planowanego deficytu budi:etu wskazano przychody
budi:etu pochodzace z : kredyt6w i poi:yczek.

W budi:ecie zaplanowano przychody w laczne] kwocie 12.214.905 zl (w tym z tytulu :
zaciqganych poi:yczek i kredyt6w w wysokosci 12.214 .905 zl. oraz rozchody w laczne]
kwocie 1.856.300 zl.
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Wedfug oceny Skladu Orzekajqcego wskazane w uchwale budzetowej zrodfa
sfinansowania deficytu sa prawnie dopuszczalne i mozliwe do pozyskania .
Prognozowana kwota dtuqu Gminy nie przekracza 60% planowanych dochod6w w
okresie splaty zobowlazan, a laczna kwota przypadajaca do splaty wraz z odsetkami
ksztattowac si~ bedzie na poziomie ponize] 15% planowanych dochod6w.

Sklad Orzekajqcy, wychodzqc na przeciw potrzebom jednostki semorzedu
terytorialnego, wydal niniejszq opini~ mimo braku wyrainej podstawy prawnej do jej wydania
po 1 stycznia 2007 roku .
Wedfug stanu prawnego na dzieri 1 stycznia 2007 roku , zgodnie z art.172 ust. 1 i 2
ustawy 0 finansach publicznych w brzmieniu nadanym w art .1 ustawy z 8 grudnia 2006 r. 0
zmianie ustawy 0 finansach publicznych oraz niekt6rych innych ustaw ( Dz.U. Nr 249
poz.1832 ) , opinie 0 mozl iwosci sfinansowania deficytu i 0 prognozie kwoty dluqu wydaje sie
na etapie opiniowania projektu uchwary budzetowej .
Przepisy te beda rnialy zastosowanie po raz pierwszy do projekt6w budzetow na rok 2008 i
zalaczonych do nich prognoz dluqu .

Przewodniczqcy
Skladu Orzekajqcego

Pouczenie: Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcego sluzy odwolanie do Kolegium Izby w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

