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UCHWALA Nr IV-OO312-12/11
Sk³adu Orzekaj¹cego RegionalnejIzby Obrachunkowej w Bia³ymstoku
z dnia 12 stycznia2011 roku
w sprawie wyra¿enia opinii w sprawie prawid³owoœciplanowanej kwoty d³ugu oraz
mo¿liwoœci
.
--

sfinansowania

deficytu

bud¿etu

na

2011

rok

przedstawionego

przez

Gminê Jedwabne.
Na podstawieart. 13 pkt. 10 i art. 19 ust. 2 ustawyz dnia 7 paŸdziernika1992roku o
regionalnychizbachobrachunkowych(tekstjednolity Dz. U. z 2001 r. Nr SS,poz. 577, z
póŸno7Jn.),art. 230 ust. 4 i alt. 246 ust. 3 ustawyz dnia 27 sierpnia2009 roku o fin~¹ch
publicznych(Dz. U. Nr 157,poz.1240ze zm.) orazZarz¹dzeniaNr l/OSz dnia 27 kwietnia
2005 roku Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bia³ymstoku w sprawie
wymaczaniask³adóworzekaj¹cychi ich przewodnicz¹cychdzia³aj¹cychw siedzibieRIO
w Bia³ymstokui Zespo³achzamiejscowychw £om¿y i Suwa³kach
sk³adorzekaj¹cyw osobach:
WandaOr³owska
KrystynaDomañska
AgnieszkaGerasimiuk

-

przewodnicz¹ca
cz³onek
cz³onek
o

e pozytywnie

planowan¹kwotê d³ugu zawart¹ w UchwaleRady Miejskiej w JedwabnemNr IV/9/10 w
sprawie uchwalenia Wieloletniej PrognozyFinansowejGminy Jedwabnena lata 20112026 oraz mo¿liwoœæ
sfinansowaniadeficytu przedstawionego
w uchwaleNr IV/I 0/1Ow
sprawieuchwaleniabud¿etugminy Jedwabnena rok 2011.
Uz~¹dnienie:
RadaMiejska w Jedwabnem
]edwabnemucbwa³¹Nr
uchwa³¹Nr IV/lO/lO z dnia 30 grudnia2010 roku w
sprawieuchwaleniabud¿etugminy Jedwabnena rok 2011 uchwali³a bud¿et,w którym
podstawowewielkoœciksztahuj¹ siê na nastêpuj¹cympoziomie:
dochodyogó³em
- 12.944.355
z³

.-

w tym dochody bie¿¹ce

. wydatki ogó³em
- w tym wydatki bie¿¹ce

.

planowanydeficyt bud¿etowy

- 12.509.027
z³t
- 16.285.556
z³
- 12.196.791
z³

- 3.341.201
z³.

Zgodnie z zapisem § 5 przedmiotowejuchwa³y bêdzie on pokryty przychodami
pochodz¹cymiz planowanychdo zaci¹gniêciakredytów i po¿yczek.
Wskazane
Wskazane Ÿród³a
Ÿród³apokrycia
pokrycia deficytu
deficytu s¹ zgodne
zgodne z art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 w zwi¹zku
z art. 89 ust. I pkt. 2 ustawy o finAJ1c-¹ch
publicmych.
Do³¹czonado uchwa³yNr 1V/9/l0 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej PrognozyFinansowejGminy Jedwabnena lata 20112026 prognozakwoty d³ugui sp³atzobowi¹zañna lata 2011- 2026 wskazuje,¿e

³:

2

siê w granicachlimitów okreœlonych
art. 169i 170ustawyz dnia 30 czerwca2005 roku o
finansachpublicznych w zwi¹zku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Przepisywprowadzaj¹ceustawêo finansachpublicznych.
Zak³adanew latach2014 - 2026wskamiki, obliczanew sposóbokreœlonyart. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych nie naruszaj¹ granicznej
wartoœci
relacji okreœlonej
w przywo³anymprzepisieustawy.
Bior¹c powy~
pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyda³ pozytywn¹ opiniê o
planowanejkwocie d³ugui o mo¿liwoœci
sfinansowaniaprzedstawionego
deficytu.
POUCZENIE
Od niniejszejuchwa³ys³u¿yprawowniesieniaodwo³aniado Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowejw Bia³ymstoku,ul. Branickiego13, w tenninie 14 dni od otrzymania
uchwa³y.

Przewodnicz¹caSk³aduOrzekaj¹cego
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