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UCHWAŁA NR IYl2Il20I1

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKoWEJ
W SZCZECII{IE

z dnta 17 stycznia20II r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta
Stargard Szczeciński w 2011 r.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździemika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 22001r. Nr 55 poz.577 i Nr 154
poz. 1800, z 2002 r. Nr I 13 poz. 894, z 2003 r. Nr 149 poz. 1454, z 2004 r. Nr 273 poz.
2703,22005 r.  Nr 14 poz. 114, Nr 64 po2.565, Nr 249 poz.2104 oraz 22009 r.  Nr 157
poz. I24I) oraz art.246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 oraz 22010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620 i Nr 123 poz.
835) Skład Orzeka1ący Regionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Janusz larosz
2. Urszu|a Głod - Van de Sanden
3. Mieczysław Kus

- Przewodniczący
- Członek
- Członek

po rozpatrzeniu uchwały budzetowej Miasta Stargard Szczecińsktna20II r,

pozytvwnie

opiniuje mozliwość sfinansowania deficytu budzetowego.

Uzasadnienie

W przedłożonej uchwale budżetowej Miasta Stargard Szczeciński zaplanowano
dochody w wysokości 162 374 607 zł oraz wydatki w wysokości |62 579 136 zł'

Uwzględniając przedstawione dane, budzet wykazuje deficyt w kwocie
204 529 zł,

W uchwale, zgodnie z przepisem art. 2I7 ust.2 ustawy o finansach publicznych,
ustalono, ie źrodtem pokrycia deficytu będzie nadwyzka budzetowa z lat lbiegtych
w wysokościZ}4 529 zt.

Planowany przez Miasto deficyt budzetowy w przedłoŻonej uchwale w wysokości
204 529 zŁ na 20II r. ze względów formalnych, jest mozliwy do sfinansowania nadwyi-
ką budżetow ą z |at ubiegtych.

Prognozowanę przez Miasto obciązenie budzetu deficytem na|eiy uznać za do-
puszczalne.

Niniejsza uchwała Składu orzeka.iącego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Szczecinie, zgodnie z art, 246 ust' 2 wyŻej wymienianej ustawy o finansach publicz-
nych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od daty jej otrzymanra,nazasadach okre-



ślonych w ustawię z dnia 6 września 200l r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112 poz. tl98 ze zm.).

od opinii Składu orzekającego, zgodnię z art.20 ust. I wyiej wymienianej usta.
wy o regionalnych izbach obrachunkowych, słuiy odwołanie do Kolegium Izby w termi.
nie 14 dni od dnia doręczęnianiniejszej uchwaĘ.
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