
Składu orzekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie

zdnia 25 sĘcznia 20ttr.

w sprawie: opinii o możliwość sfinansowania defirytu przedstawionego W Uchwale Budżetowej

na 2011 rok Rady Gminy Gózd.

Na podstawie art. 13, pkt. 10, ań.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach
obrachunkowych /tj.; Dz. U. Nr 55 z Ż00t r, poz.577, z poźn. zm./ w związku z art.246 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. LŻ40, z późn. zm./
Skład orzekający Regionalnej tzby obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu;

Przewodnicząca:
Członkowie:

Janina Filipowicz
Jolanta Okleja
Witold Kaczkowski

L.

2.

Sr'
opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu

ŻlLL r Rady Gminy Gózd.

9z'

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

przedstawionego W uchwale budżetowej na

53.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie i trybie określonym w art. 246, ust. 2
ustawy o finansach publicznych.
od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie,
za pośrednictwem Zespołu w Radomiu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 5 stycznia Zol'tr. przedłożona została do Regionalnej lzby obrachunkowej
wWarszawie Zespół wRadomiu Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy Gózd Nr: lv/Ża/20L0
z dnia 30 grudnia 20!0r
W Uchwale tej Rada Gminy ustaliła plan dochodów budżetu na 2011 r w wysokości 23.058.57L,04 zł
przy planie wydatków w wysokości 23.958.57,04zł. Jak wynika z powyższego, planowany deficyt
budżetowy wynosi 900.000zł i stanowi 3,9% planowanych dochodów. Deficyt planuje się
sfinansować kredytem w wysokości 900.000 zł. Wskazane źródło sfinansowania defirytu zgodne jest
z art. Żl7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.
Skład Orzekający stwierdza, że Gmina może zgodnie z obowiązująrymi przepisami planować deficyt
i niezbędne do jego pokrycia zobowiązania przyjęte w Uchwale budżetowej na2o!t.
lch wysokość jest zgodna z przepisami ustawy doĘczącymi uchwalania i wykonywania budżetu
bieżącego i w następnych latach.
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