1
UchwalaNr SO.-0951/38d|15lPil2O1

n.
' A. r.riGDAA;lA
. 7 ilrna9

rr*..

d.lt -

,i P x'

w Poznaniu
lzbyobrachunkowej
Regionalnej
orzekajecego
-Q.hladu

'

:ii

2011 roku
z dnia24listopada

Q-rl,,.,
tl\"\'u
w sprawrewyra2eniaopinii o mo:liwo6cisfinansowaniaprzezGminqKaczory
deficytubud2etu ustalonegow projekciebudzetuna 2012rok-

Sklad Orzekajecy Regionalnej lzby Obrachunkowejw Poznaniu wyznaczony
w Poznaniuz dnia
lzbyObrachunkowej
PrezesaRegionalnej
Nr 1112009
zarzqdzeniem
6 lipca2009r.(zezm.) w skladzie:
Przewodniczaca:
Czlonkowie:

Str6zyk
Krystyna
AnielaMichalec
AldonaPruska

1992r.o
dzialajqc
na podstawie
art. 13 pkt 10 iart. 19 ust.2 ustawyzdniaT pa2dziernika
(Dz.U.z 20O1r.Nr 55, poz.577 ze zm.)w zwiqzku
regionalnych
izbachobrachunkowych
(Dz.U.Nr 157,
z art.246 ust. 1 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych
poz. 1240ze zm.) wytaza

opinie pozytywnE
przezGmingKaczorydeficytubud2etuw 2012r.
o mo2liwoSci
sfinansowania

UZASADNIENIE
Analizujqcmo2liwo56
sfinansowania
w 2O12roku przezGmingKaczorydeficytu
bud2etuSkladOrzekajqcy
ustalil,co nastgpuje:
W projekciebudzetuna 2012r.przedstawionym
w zazqdzeniuNr 56/2011W6jtaGmin;
Kaczoryz dnia10 listopada
2011r.zaplanowano:
. dochodyw wysoko6ci
20.373.010
zl,
. wydatkiw wysokoSci
23.068.120
^.
Deficyt budzetu rozumianyjako r62nica miedzy dochodamia wydatkamiwynos,
2.695.1
10zl. Kwotata stanowi13,22Vo
zakladanych
dochod6w
budzetuna 2O12r.
przychod6w
W $ 3 projektuuchwalyokreslono
lqcznekwoteplanowanych
w wysokoscr
3.694.777zl orazlqcznqkwotqrozchod6ww kwocie999.667zl.
Jako przychodyw lqcznej kwocie 3.694.777zl planuje sie zaciqgnieciepozyczeki
kredyt6wna rynkukrajowym($ 952). Rozchodyplanujesig w wysokosci999.667zl .
po2yczek
dotyczqsplatwcze6niej
zaciqgnigtych
i kredyt6w($ 992).

w zarzqdzeniu56/201I W6jta GminyKaczoryz dnia 10 listopada
Przedstawione
prognozykwotydluguna lata
2011r.w sprawieprojektubudzetuna 2012rok zalozenia
2012-2026wskazuj4 i2 zostanq spelnione w latach 2012 - 2013 postanowienia
art. 169ust. 1 i art. 170ust. 1 ustawyz dnta30 czeMca2005r.o finansachpublicznych
(Dz.U.Nr 249,poz.2104ze zm.)w zw. z art. 85 pkt 3 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.
(Dz.U.Nr 157, poz. 1241ze
przeprsy
wprowadzajqce
ustaweo finansachpublicznych
postanowienia
z dnia 27 sierpnia2009r.o
zm.),a w lalach2014-2026
aft.243 ustavvy
poz.
publicznych
(Dz.
zm.)
U. Nr 157,
1240ze
finansach
gminyuznat nalezy,Zejednostka
w 2O12r.
BiorAcpod uwaggsytuacjqfinansowq
pozyskaniaprzychod6wz tytulupozyczeki kredyt6ww kwocieniezbgdnej
ma mo2liwo56
do sfinansowaniadeficytu bud2etu.W roku bud2etowym2012 lqczna kwota splaty
zobowiqzahjednostki z tytulu pozyczek i kredyt6w wraz z nale2nymiodsetkami
jest na kwotg 1.339.667
przewidywana
dochod6w.
zl, co stanowi6,58%zakladanych
wynikajqcy
z art. 169 ust. 1 ustawyo finansach
Dopuszczalny
limit splat zobowiqzah
publicznych
na danyrokdochod6w
bud2etu.
wynosi15 % planowanych
Uwzgledniajqc
spelnienieww. postanowieh
SkladOrzekajqcyuznal,ze istnieje
w 2012roku.
faktyczne
i prawnemo2liwoSci
sfinansowania
deficytubud2etu
jak w sentencji.
postanowil
Biorqcpoduwagepowyzsze
SkladOrzekajqcy

Przewodniczqca
SkladuOrzekalEceqo
cl
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Pouczenie:
/
Od uchwaly Skladu Orzekajqcego
odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunkowejw Poznaniu, ul. Zielona 8 w terminie czternastu dni od daty dorqczenia
uchwaly.

