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^"pf&wie wyrażenia opinii o możliwościsfinansowania defii:ytu usl
w uchwale budżetowej Miasta Wągrowca na 20ll.t[--',

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu :lq1znaczony
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu nr 11/2009 z dnia 6lipca 2009 r. w osobach:
Przewodnicząca
Halina Kurjan,
Janina Kotlińska,
członkowie:
Ryszard Auksźulewicz,

dzińając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 r..
izbach obrachunkowych (Dz. U.z2012 r. poz. 1113) w zwięku z art.246 lst.3 ustawy z dnia27
2009 r. o finansach publicznych @z, U. nr l57, poz. 1240 ze zm,), wyrŁa opinię porytywną
o możliwościsfinansowania deficyhr budżetu Miasta Wągrowca w ż013 r.

uzasadnienie

W

budżecie Miasta Wągrowca na 2013 rok uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr
XXII1140/2012 z dnia 20 grudnia 201ż r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r., zaplanowane zostały
dochody w wysokości 59.420,936 zł i wydatki w wysokości 61.323.436 zł. Deficyt budżetu wynosi
1.902.500 ń i
ustalony na poziomie, jaki był zaproponowany w projekc-i;5ilaĘtu:ńpEioilfroprzychody z emisji
komunalnych w kwocie 7.550,000 zł. Zaplanowane są rozchody tytułem spłat
rat kedytów i poĄczek w
647.500 zł oraz wykup papierów w3nolściqwych w wysokości
planowanego
deficyu do planowanychT6Ć66-ów@6i
5.000.000 zł. Relacja

3ńĘ,
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,_---

Skład Orzekający uznaje, że wskazane źródłasfinansowania deficytrl są prawnie dopuszczone i
moźliwe do pozyskania przez Gminę.
Przewiduje się, że w roku budżetowym 2013 spłata zobowiązań Gminy z t}tułu rat kedytów i
pożyczek (647.500 zł), wykupu papierów wartościowych (5.000.000 zł) wraz z nal'eżnymi
"/*-kq
(1.061.550 zł) i udzielonyn poręczeniem (520.000 zł) wyniesie 7 .ż29.050 zł, co stanoqi' 12,17 Y" )
planowanych dochodów, a więc zachowany zostanie wymóg dotyczący dopuszczalnego timiifi5-ń
nianolł,anycrif-ch6a'óv) spłat zobowiązań, wynikający z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych, który to przepis ma zastosowanie na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r, - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 , poz. lż41 ze
zm).
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowiłjak w sentencji.

Pouczenie:
Od uchwały Składu Orzekającego służ,yodwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
adu Orpkającego
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Halfia Kurian

