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III Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe.i w Kielcach

zdnia16 grudnia 2009 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budzetowej Gminy Stopnica na 2010 rok

III Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Stanisław Banasik

członkowie : Janina Kopczyńska

Ireneusz Piasecki

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 roku projektu uchwały budŻetowej rra 2010 rok
przedstawionęgo prZęZ Wójta Gminy Stopnica - na podstawie arl. I7Ż ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwla 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. ŻI04) oraz art. 13 pkt 2

w związku z afi. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paŻdzlerntka 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j . Dz. U. z Ż00I r Nr 55, poz.577 ze zm.) uchwala co następuje:

Gmina Stopnica ma możliwoŚć sfinansowania planowanego w projekcie uchwaĘ budżetowej

na Ż070 rok deficytu budżetu w kwocie 13.088.856,54 z|.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budzetowej Gminy Stopnica na 2010 rok zaplanowano: dochody budzetowe

w kwocie 29.064.58l zł oraz wydatki budzetowe w kwocię 42.153.437,54 zł. Deficyt budzetu 2010

roku w wysokości 13.088.856,54 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozyc1ą ar1. 1ó8 ust' 1 ustawy

o finansach publicznych jako roŻntca między dochodami a wydatkami budzetu zostanię pokry'ty

przychodami pochodzącymi z Zaclqganych kredytów w kwocie 13.088.856,54 z) co wynika z $ 3

projektu uchwały budzetowej.

Skład orzekający pragnie wskazać w tym miejscu na fakt, iz w załączniku o przychodach

i rozchodach budzetu dołączonym do projektu uchwały budzetowej wskazano, Że kwota

przychodow przeznaczona na pokrycie deficytu składa się z kredytów w kwocie 6'674.06Ż,54 z)

orazpoŻyczekna finansowante zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budŻetu

Unii Europejskiej w kwocie 6.473.I27 zł.

Wskazane w projekcie uchwały budzetowej Gminy Stopnica Żrodła przychodow finansLriący'ch

deficyt budżetowy okreŚlone sąw afi. 168 ust. Ż p|<t' 2 i 3 ustawy z dnta 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych.



Przychody z tytułu kredytów i poŻyczek uwzględnione zostały W limicie zobolł,iązań

przelvidywanyclr do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu - określonym w $ 10

proj ektu uchwały budżetowej'

Biorąc pod rrwagę zaplanowane w projekcie uchwały budzetowej na 20l0 rok Gminy Stopnica

rozchody przeznaczone na spłatę poŻyczek w kwocie 58'333 zł oraz wydatki na obsługę długu

publicznego w kwocie 97.447 zł stwierdzono' Ze poziom obciązeń budzetu, o których mowa w ań.

169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w stosunku do planowanyclr wprojekcie uchwały'

budzetowej Gminy Stopnica na rok 2010 dochodów budzetowych stanowi 0,540^ i t1łn samym nie

przekracza dopuszczalnego 15%, poziomu obciąŻeń dochodów budŻetrr odpowiadającemu kwocie

4'359.687,l5 zł. Relacja określona w afi. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych winna być

zachowywana w ciągu całego roku budżetowego i latach następnych i uwzględrriana W

szczególności przy planowaniu i realizowaniu zobowiązan :nrynikających z ustalonych linritów

doĘ'czących zaciąganla kredytów t poŻyczek, emitowania papierów w'artościowych oraz udzielariia

poręczeń i gwarancji stanowiących obciązenie budzetów lat następnych.

Reasumując powyzsze ustalenia Skład orzekający stwierdza mozliwość sfinansowania deficytu

zap7anowanego w projekcie uchwały budzetowej Gminy Stopnica na2010 rok.

Pouczenie

Na podstawie ań. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych tzbach obrachunkowych (Dz' tJ ' z 200I r' Nr 55,

poz. 577 z poŻn. zm') Wójtowi Gminy Stopnica przysługuje prawo wniesienia odwołania od

niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach w terminie i4 dni od

datyjej doręczenia.

Składu orzekającego


