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UCHWALA NR 82 12014
SKLADU ORZEKAJi\CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GORZE
z dnia 27 stycznia 2014 r.
1. Lidia laworska - przewodniczqca,
2. Marek Lewandowski - czlonek,
3. Iwona Porowska - czlonek
w sprawie: wydania opinii 0 mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego przez
Gmin'r Brody w uchwale budzetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113ze zm.) i na
r. 0 finansach publicznych (tekst
podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej G6rze
postanawia
zaopiniowae pozytywnie mozliwose sfinansowania deficytu budzetu przedstawionego przez
Gminy Brody w uchwale budzetowej na 2014 rok.
UZASADNIENIE
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze na podstawie
uchwaly budzetowej na 2014 rok - Nr Uchwaly XXXIV 1263113 z dnia 30 grudnia 2013 r.
zbadal pod wzglydem formalno - prawnym mozliwose sfinansowania deficytu budzetu
Gminy Brody na ten rok.
Sklad Orzekajqcy stwierdza, iz:
Uchwala budzetowa Gminy Brody na rok 2014 zaklada:
-lqczne dochody budzetowe w wysokosci 11.077.306 zl,
-lqczne wydatki budzetowe w wysokosci 14.639.124 zl,
-lqczne rozchody budzetu w kwocie 889.182 zl, z tytulu splaty kredyt6w,
-lqczne przychody budzetu w kwocie 4.451.000 zl z tytulu kredyt6w i p0Zyczek oraz wolnych
srodk6w.
W budzecie planuje siy miydzy innymi wydatki na obslugy dlugu w kwocie 120.000 zl.
Deficyt budzetowy w wysokosci 3.561.818 zl planuje siy pokrye przychodami z
zaciqgniytych kredyt6w i p0Zyczek, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 , pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. Zgodnie z normq prawnq zawartq w tym
przepisie deficyt budzetu moze bye sfinansowany przychodami pochodzqcymi z kredyt6w i
poZyczek. lednoczesnie wskazuje si y, ze zapis w § 4 ust.l lit. b uchwaly budzetowej, iz
deficyt budzetu pokrywa siy wolnymi srodkami-jest zbydny .
Od uchwaly Skladu Orzekajqcego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwolanie do Kolegium Izby w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

przewodniczt1l:ladu Orzekajl}cego
Lidi0frska

