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AkkfO
Skladu Orzekaj^cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie

z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie: opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie Uchwaly Budzetowej Gminy Raba Wyzna na 2014 rok.

Dzialajac na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 246 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z pozn. zm.) - Sklad Orzekajacy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
osobach:

Przewodniczacy - JozefZoii
Czlonkowie - Bozena Jakubowska

- Marek Lopata

po zapoznaniu si? z przedstawionym projektem Uchwaly Budzetowej Gminy Raba
Wyzna na 2014 rok

postanowil:

zaopiniowac pozytywnie mozliwosc sfinansowania deficytu przedstawionego w
projekcie Uchwaly Budzetowej Gminy RabaWyzna na 2014 rok.
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UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie - Zespohi Zamiejscowego w Nowym Saczu wpfynaj projekt Uchwaly
Budzetowej Gminy RabaWyzna na 2014 rok.

W przedlozonym projekcie budzetu zaplanowano dochody w wysokosci
41.378.082,72 zl oraz wydatki w wysokosci 42.843.625,72 zl, co oznacza ujemna.
roznic? pomiedzy dochodami i wydatkami budzetu Gminy Raba Wyzna w roku
budzetowym 2014, ktora^ stanowi planowany deficyt w kwocie 1.465.543,00 zl.
Projekt uchwaly budzetowej przewiduje, ze deficyt ten zostanie pokryty przychodami
pochodzacymi z zaci^gni?tego kredytu, a zatem ze zrodla przewidzianego przepisem
art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione w projekcie uchwaly budzetowej zrodla pokrycia deficytu
oraz planowana kwota - nie budza^ zastrzezefi z punktu widzenia ich legalnosci
i mozliwosci pozyskania przez Gmin?. Ponadto, jak wynika z prognozy kwoty dlugu



Gminy opracowanej na lata 2014 - 2025, stanowiacej cz?sc wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Raba Wyzna, planowane obciazenie budzetu splata^ dhigu i kosztami
jego obslugi nie spowoduje naruszenia zasad uchwalania budzetow jednostek
samorzadu terytorialnego, okreslonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

Majac powyzsze na uwadze, Sklad Orzekajacy postanowil jak w sentencji
uchwaly.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), od niniejszej uchwaly shizy odwolanie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wKrakowie wterminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Zgodnie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedmiotowa opinia
podlega opublikowaniu przez jednostke samorzadu terytorialnego wterminie 7dni od
dnia jej otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z pozn. zm.).

Przewodniczacy Skladu
Orzekajacego

RIO w KraKowie

ozef Zof)


