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UCHWAŁA NR CCLV 160312011-

SKŁADU ORZE KAJĄCE Go REGIoNALENEJ IZBY oBRAcHUNKowEJ
W SZCZECINIE

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miasta
Stargard Szczeciński w 20|2 r.

Na podstawie ar1. 13 pkt 10 w zw. z ari. 19 ust' 2 ustawy z dnia7 października 1992 r,
o regionalnychizbach obrachunkowych (Dz.U.22001r. Nr 55 poz.577 i Nr 154 po2.1800,
22002 r .Nr  173po2.894,22003r .  Nr  149 poz .  1454,22004 r .Nr273 po2.2703,22005r .
Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157 poz. I24I z f0I0 r.
Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) oraz art. f46 ust. 1 ustawy z dnia 2l
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz.1240,22010 r. Nr 28 po2.146,
Nr 96 poz, 620 i Nr 123 poz. 835 oraz Z 20I| r.Nr 20I poz' 1 183) Skład orzekający Re-
gionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

Janusz Jarosz - Przewodniczący
Urszula Głod - van de Sanden - Członek
Anna Suprynowicz - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budzetowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na2012 r,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficyu budżetowego.

Uzasadnienie

W przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński
zap|anowano dochody w wysokosci I]] 88 i 286 zł oraz wydatki w wysokości 178 269 638
zł.

Uwzględniając przedstawione dane, budzet wykazuje deficyt w kwocie 388 352 zł,
W uchwale, zgodnie z przepisem arL.2I7 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, ustalo-

no, ie źrodłem pokrycia deficytu będą wolne środki jako nadwyzka Środkow pienięznych na
rachunku bieżącym budżetu.

Planowany przez Gminę deficyt budzetorvy w przedłoŻonym projekcie w wysokości 388
352 zł na 2012 r. ze wzg|ędow formalnych' jest możliwy do sfinansowania wolnymi środ-
kami jako nadwyżki Środkow na rachunku budżetu Miasta.

Prognozowane przez Gminę obciążenie budzetu deficytem na|eiy uznać za dopuszcza|-
ne.

Niniejsza uchwała Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie,
zgodnie z art' 246 ust. 2 wyŻej wymienianej ustawy o finansach publicznych, podlega opu-
blikowaniu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z
dnia 6 wrzeŚnia 200I r. o dostępie do informacji publicznej (Dz' U. Nr II2 poz. 1198 ze
zm.).

od opinii Składu orzekającego, zgodnie z art.20 ust. 1 wyŻ€1 wymienianej ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych, słuiy odwołanie do KolegiumIzby w terminie 14 dni
od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
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