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W załączeniu przesyłam uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu nr sa - 0951/ ·58 /D/1/Ka/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Godziesze
Wielkie.
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Uchwała Nr SO - 0951/58 1D/1/Ka/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Godziesze Wielkie

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240). Skład Orzekający
wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Reqionalnej 'Izby Obrachunkowej z dnia 6 lipca 2009r.
w składzie:

Przewodnicząca:
Członkowie:

Zofia Kowalska
Zofia Freitag
Teresa Marczak

po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2011 rok
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wyraża

opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2011 r. zaplanowane
zostały dochody w wysokości 20.915.762 zł i wydatki w wysokości 24.382.177 zł. Deficyt budżetu wynosi
3.466.415 zł.

W budżecie zaplanowane zostały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym w kwocie 3.785.000 zł (§ 952) oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów w kwocie 318.585 zł (§ 992).

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów wskazane zostały przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie
3.785.000 zł (§ 952).

Relacja deficytu do planowanych dochodów budżetu wynosi 16,57 %.
Według oceny Składu Orzekającego wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródła

sfinansowania deficytu przychodami z kredytów i pożyczek są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania,
zważywszy na fakt, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nie przekraczają 60%
planowanych dochodów. Według wyliczeń Składu Orzekającego prognozowane zadłużenie Gminy
Godziesze Wielkie na koniec roku 2011 wynosić będzie 4.446.415 zł, co stanowi 21,26 %
planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2011 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami
wynosić będzie 448.585 zł, co stanowi 2,14 % planowanych dochodów.

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

Przewod nicząca
Składu Orzekającego

zo~~~~ ~

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


