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Składu OrzekĄącego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie vtyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budzetu

Gminy Golina na20l9 rok

Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej ..vqrznaczony Zarządzeniem Nr 412016

Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dńa 28 sĘcznia 2016 roku ze zt7,1. w

osobach:

Przewodnicząca:

członkowię:

Zofta Ligocka

Józęf Goździkięwicz

Leszek Maciejewski

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

regionalnychizbach obrachunkowych Q.t.Dz.U. z2016 r.,poz.561) i art.246 ust. 1 i 3 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (i.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zę zm.), po

dokonaniu analizy uchwały budzetowej Gminy Golina na2019 rok, przedlożonej tut. Izbie w

dniu 3 styczńa2Ol9 roku wytaża:

opinię poąytywnq

o mozliwości sJinansowania dejicytu

u zasadni eni e

lralrniąc możliwość sfinansowania deficytu budżefu w 2019 rQku Skład Orzekający ustalił,
i

co następuje:

W budZecie Gminy Golina na2019 rok przyjętym uchwałą Nr IYl9l20I8 z dnia ?0 grudnia

2018 r. zaplanowane zostały dochody budZetu w wysokości 43.890.174 zł orąz wydatki
3-,-,

budzetu w wysokości 46.1ż0.614 ń. Deficyl budZetu wlmosi 2.230.500 zł. Relacja deficytu do

planowanych dochodów wynosi 5,08Yo. '*

W postanowieniu § 3 uchwały budZetowej, jako źródło sfinansowania deficytu budżetu, wskazano

prz7lchody z zacięarty ch kredytów.

W budzecie zaplanowane zostały przychody z zaciąganych pożyczek i kredyów na rynku

krajowym l§952lw wysokości 4.300.000 ń oruz rozchody ztlfilłu spłat otrzymanych krajowych

pożyczek i kredyów l§992lw wysokości2.069.500 ń .

Na podstawie danych wynikających z uchwaĘ w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Golina nalata2019 - 2026 ustalono, że w okresie spłaty zobowiązai Gminy



2

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

w art. 243 ustawy z dniaż7 sierpnia20O9 roku o finansach publicznych.

Biorąc pov,ryższe pod uwagę Skład Orzekający ocenił, ze Gmina Golina ma możliwość

pozyskania przychodów z kredyów w kwocię niezbędnej do sfinansowania deficytu budZetu

zap|anowanogo w uchwale budżetowej na 2019 rok.
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Pouczenie: 0d niniejszei uchwały Składu Orzekającego słuźy odwołanie do Kolegiuin lzby w

terminie 14 dni od daty jej doręczenia,
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