
..• Uchwała Nr SO-0951/8/D/5/Ko/20J8
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 listopada 20 l & roku

w sprawie wvrużenia opinii IImożliwości sfinansowania deficvtu budżeru Powiatu Kolskicno. .. •...

prz edstawionego \\1 projekcie budżetu Powiatu Kolski _!O na ::!O19 rok.

Działając na pod tawic art. I" P'I 10 iart. 1ej ust. :2 ustaw} z dnia 7 października 1t)l)2 r. t

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z :2016 r. poz. 561) i art, ~46 ust. 1 ustawy z dnia 27

si rpnia 2000 roku O finansach publicznych (Dz. . z :1017 r. poz. 2077 ze zm.) Skiad Orzekając)

Regionalnej Izby Obrachunkov ..'ej wyzn CZOI'l)' Zarządzeniem r 4/.,j) l 6 Prezesa Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2R stycznia 2016 roku. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca:

Członkowie:
Zofie Ligceku

Renata KOIl iwalek
Leszek Maciejev ••..ski

po dokonaniu analiz y projektu budżelu Powiatu Kol kiego na 1019 rok. przedłożonego tul.

Izbie y.,'dniu I: listopada 20! 8 roku wyraża:

opinią pozytywną
o moiliwosci sfinan owanic deficytu

Uzasadnienie

Anal izuj'lc możliwość sfinan sowanią deficytu budżetu \~'2019 roku Skład Orzekąjacy ustal ił. co
na stępuje:

W projektowanym budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok zaplanowane zostały dochody
budżetu \v wysokości 82,773.604.58 zł i \v dutki budżetu \v wysokości 83.552,540.66 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 778.936,OR 7J planuje się .Iinansować przychodami L. kredytu

za .iaganego 11i'! rynku k.rajOV"")111,

W projekcie bu Iżetu zaplanowano przychody z pożyczek i kr dytów na rynku krajowym w kwocie
2.000,000 zł (~95_) oraz rozchody na platę otrzymanych pożyczek i kredytów w \\ y .okości
1,221.063.92 zl (~992).

Według o~eny Składu Orzekającego w...kazane \\1 projekcie uchw I budżetowe] przychody 7

kredytu zaciąganego na rynku krajowym. jako źrć dło sfinansowania deficytu. s~ prawnic dopuszczaln i
możliwe do pozyskania zważywszy na 10. ze spłaty zobowiązań wraz z odsetkami nic przekroczą rela ji. o
której mOV,'3 w rut. 243 ustawy OL. dnia 21 sierpni, 2009 roku o finanse ch publicznych w okresie ich spłaty.

Przew. niczaca
Składu O zekajqcego
"'--__ -...J. ,~

Zof)« Ligocka

Pouczenie: Od nini ijszoj uchwały Składu Orzekajoeego _luzy odwołanic do Kolegium I::h,r

w terminie /4 dni od duty jej doręczenia.
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