
 
 

UCHWAŁA NR 374/2008 SKŁADU 
ORZEKAJ ĄCEGO REGIONALNEJ IZBY 

OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z 
dnia 24 listopada 2008 r. 

 
 

1 .  Iwona Porowska    - przewodnicząca, 
2. Marek Lewandowski - członek, 
3. Lidia Jaworska     - członek 
 
 

w sprawie: wydania opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu i o prognozie kwoty długu Gminy 
Santok dołączonej do projektu uchwały budŜetowej na rok 2009. 

 

Na podstawie art. L"? pkt. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych! izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 

 

postanawia 
 

zaopiniować pozytywnie moŜliwość sfinansowania deficytu budŜetowego i prawidłowość dołączonej 
do projektu uchwały budŜetowej Gminy Santok na 2009 r. prognozy kwoty długu. 

 

UZASADNIENIE 
 

Skład Orzekając) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem 
formalnym moŜliwość sfinansowania deficytu budŜetu i prawidłowość dołączonej do projektu uchwały 
budŜetowej Gminy Santok na rok 2009 prognozy kwoty długu ze szczególnym uwzględnieniem 
zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i 
wykonywania budŜetów w następnych latach, na które zaciągnięto zobowiązania. 

Skład Orzekający stwierdza, iŜ: Projekt uchwały budŜetowej Gminy 
Santok na rok 2009 zakłada: 

- dochody budŜetowe w wysokości 19.821.259 zł, 
- wydatki budŜetowe w wysokości 22.269.111 zł, 
- przychody budŜetu w wysokości 3.407.852 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 407.852 zł i 

kredytów bankowych w wysokości 3.000.000 zł, 
- rozchody budŜetu w kwocie   960.000 zł przeznaczone na spłatę rat kredytów. Planowany deficyt 

budŜetu  w kwocie 2.447.852 zł planuje się  pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów 
bankowych, co jest zgodne z art. 168 ust. 2 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym 
deficyt budŜetu jednostki samorządu terytorialnego moŜe zostać sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z kredytów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

art. 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu Gminy na koniec 2009 r. i w latach 
objętych prognozą nie przekroczy 60 % planowanych dochodów Gminy w analogicznym okresie i 
kształtować się będzie odpowiednio na poziomie 20,68%, 18,59%, 13,28%, 8.59%, 5,77 %„ 3,85 %, 
0 ,00% .  

Uwzględniając powyŜsze Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze postanawia jak sentencji niniejszej uchwały. 

Od uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 
dni od daty jej otrzymania. 

 
 
 
 

Przewodnicząca 
Składu Orzekającego


