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Składu Orzekającego RegionalnĄ lzby Obrachunkowej w Pozraniu

zdńa 29 marca2018 roku

w sprawie wyrńeńa opinii o możliwości sfinansowania deficytu budZetu

Gminy Golina na 2018 rok

Skład Orzekająsy Regionalnej Ińy Obtachunkowej wznaczony Zarządzeńem Nr 412016

Prezesa Regionalnej |zby Obrachunkowej w Poznaniu z dńa 28 sĘcnia 2016 roku ze nTI. w

osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka

członkowie: Renata konowałek

Leszek Maciejewski

dzińając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dńa 07 pńdziernika 1992 r. o

regionalnych izbach obrachunkowych Q.t.Dz.U. z2016r.,poz.561) i art.246 ust. 1 i 3 ustawy z

dńa27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (i.t. Dz. U. z 2017 t. poz. 2077), po dokonaniu

analłzy uchwały budZetowej Gminy Golina na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady

Miejskiej w Golinie Nr XLIX/27812018 z dnia 27 lutego 2018 roku, ptzedłożonej tut. Izbie

w dniu 6 marca2018 roku v,ryrńa:

opinię pozytywnq

o możliwości sJinansowania deft.cytu

Uzasadnienie 
i
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y'iraltniąc możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2018 rolfu Skład Ovskający ustalił,

co następuje:

W uchwale bud:żetowej Gminy Golina na 2018 rok (zmienionej Uchwałą Nr XLDV2ialZOtg z

dńa 27 lutego 2018 r.) zaplanowan e zostały dochody budżetu w wysoko ści 44.485jOi6Z,ZS ,ł
oraz wydatki budZetu w wysokości 46.683.062,26 ń. ^ąi

Deficyt buóżetu wynosi 2.198.000 zł. Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 4,94Yo.

W postanowieniu § 3 uchwĄ budżetowej, jako źródło sfinansowania deficytu buóżetu, wskazano

przychody z laedytu.

W budżecie zaplanowane zostaĘ przychody z zaciągarrych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym l§95żlw wysokości 3.600.000 zŁ oraz rozchody ztyfilłtl spłat otrzymanych krajowych

poĘczek i kredytów l§992lw wysokości 1,.402.000 zł .
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Na podstawie danych wynikających z uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Golina nalata 2018 - 2022 uśalono, że w okresie spła§ zobońązń Gminy

zacięanych na sfinansowanie planowanego deficytu zostanie zachowana relacja, o której mowa

w art. 243 ustawy z dnia27 sierpńa2009 roku o finansach publiczrrych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający ocenił, że Gmina Golina ma możliwość

pozyskania przychodów z kredytu w kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budZetu

zaplanowanego w uchwale budZetowej na 2018 rok.

Pouczenie: Od niniejszej uchwaĘ Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w

terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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