
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego
przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Uchwała Nr SO-0951/24/5/Ko/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 6 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnyc
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) iart. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200'}

roku finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrac aunkowej wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Pozn iu z dnia 28 stycznia 2016 roku, ze zm. w osobach:

Zofia Ligocka
Józef Goździkiewicz
Leszek Maciejewski

konaniu analizy projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok, przedłożonego tut.
dniu 15 listopada 2016 roku wyraża:

owie:

opinię pozytywna
o możliwości sfinansowania deficytu

Uz a s ad n ie n ie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2017 roku Skład Orzekający ustalił, co

nastęt~e:
W pr pjektowanym budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok (załączonym do uchwały Zarządu
Powia Kolskiego 0025.96.132.2016 z dnia 9 listopada 2016 roku) zaplanowane zostały dochody
budż ~tuw wysokości 74.730.996,91 zł i wydatki budżetu w wysokości 77.714.932,99 zł.

budżetu w kwocie 2.983.936,08 zł planuje się sfinansować przychodami z kredytu
ego.

W pr ,"ekcie budżetu zaplanowano przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości
4.000. 00 zł oraz rozchody na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 1.016.063,92 zł.

edług oceny Składu Orzekającego wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródła
sfm owania deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania zważywszy na to, że spłaty

iązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek i
IÓW nie przekroczą dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego na podstawie art.
tawy o finansach publicznych w 2017 roku oraz w latach następnych obejmujących okres
zobowiązań zaciąganych na sf~9\Van:f~~ ficytu w 2017 roku.
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Pouc enie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby
w terminie J 4 dni od daty jej doręczenia.
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