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kładu Orzekającego R, gionalnej Izby Obr chunkowei "ol Poznaniu

Z dnia 2 - stycznia 2019 roku

~ sprawie wyrażenia opinii o możliwo: ci sfinansowania d Iicytu budżetu

Powiatu Kol kiego na 2019 rok

Działając na pod tawie prz pisóv art, 13 pkt 10 i art, 19 ust. ~ ustaw z dnia

7 października 1992 r. o regionatnj h izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art.

246 ust, 1 i 3 li uawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fiuansa 11 publiczn h (Dz. . z 2017 r. poz. 2077

'1.e zrn.) kład Orz kają y wyznaczony Zan dzeni In .r 4/2016 Prezesa Regionalnej lzb

Obrachunkowej z dnia 28 ty znia 20] 6 r. ze zm. w składzie:

Przewodnicząca: Zofia Ligooka

ztonkowie: Józ f Goździkiewicz

Lesze k Maciejew ki

opinię pozytywną

o możliwo ci finansowania def ytu.

po dokonaniu analiz uchwały budżetowej PO\! i' tu KoL kiego na 2019 rok. przedłożonej tul.

Izbi w dniu 3 tyczn a 20 ,9 oku wyraża:

Uza a n" n e

nalizujac rnożliwość s finansowania d ficytu budżetu w 2019 roku kład Orze ając~ ustalił. co

następuje:

W budżecie Powi atu Kol kiego na 2019 rok, ustalonym puez Radę Powiatu Kolskiego uchwale

budżetowej r IV /22/2018 z. dnia 27 grudnia 20 8 roku, zaplanowane zostały dochody budżetu w

wy. oko' ci 82.773.604,58 zł oraz wydatki budżetu w v.'y'oko iei 83.552.540,66 zł. Deficyt

budżetu wynosi 778.936.08 zł. \V po nanowieniu § 4 uchwały budżetowej. jako źródło

sfinansowania defie tu budż tu w kazano przychody z zaciągniętego kredytóv na rynku krajowym.

W budź ci zaplanowane zostały prz chod~ ',N wysokości 2.000 ..000 zł z zaciąganych pożyczek i

kredytóv na rynku krajowym (§ 952) oraz raz hody w \\ "oko' ci 1.221.063,92 zł na spła ę

otrzyman ch pożyczek ikredytów § 992/).

W ocenie Skład Orze i ają.c go wskazane w uchwale budżetowej źródło finansowania deficytu

przychodami z kredytu jest prawnie dopuszczalne i. możliwe do pozyskania zważywszy na takt, ż pła.,

zobowiązań wynikających z zaciągniętych poż czek, kredytów oraz zobowiązań z tytułu



planowanego w 2m 9 roku kredytu wraz z należnymi odsetkami, a także zobowiązań z tytułu

udzielonych poręczeń nie przekroczą dopuszczalnego limhu płaty zobowiązań określonego 1181

podstawie art, 243 ustawy o finan ach publicznych w 2019' roku oraz w latach następnych.

obejmujących okr s spłaty zobowiezań zaciąganych na sfinansowanie deficytu w 2019 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

'I ,

Prze. dulczą a

Składu'

"'__-_-J --z..-,
Zofia Ligooka

Pou zenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium lzb w

terminie 14 dni od dat jej doręczenia,
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