u C H W A Ł A Nr Ci.42.2014
Składu
O"zekającego
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 15 stycznia :W14 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości
określonego w uchwale budżetowej

sfinansowania

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późno zm.) oraz art.
dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
1113 z późno zm.) Skład Orzekający Regionalnej
w Ciechanowie:

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
'13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z
obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.
Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół

Przewodniczący:
Członkowie:

planowanego

deficytu

mgr Krzysztof POlENS
mgr Renata SOKOlNICI<A
mgr Ireneusz KOŁAKOWSKI

uchwala, co następuje:

§1

Wydaje się pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania planowanego
określonego w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok.

deficytu

§2
I

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega
opublikowaniu przez Powiat Nowodworski w trybile określonym wart. 246 ust. 2 ustawy CI
finansach publicznych.
§3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium
Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Regionalnej

Izby Obrachunkowej

w

U1zasadni,eniE~

W dniu 30 grudnia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła
Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
19 grudnia 201~~r.
W uchwale tej został zaplanowany
deficyt wynoszący 1.619.205 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.619.205 zł.

Zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów zaplanowano na wydatki majątkowe, gdyż
zachowana została wymagana art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku relacja
pomiędzy stroną bieżącą a majątkową budżetu (dochody bieżące są wyższe niż wydatki
bieżące).
W ocenie Składu Orzekającego sfinansowanie deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych, a planowane zwiększenie długu występuje przy zachowaniu
dopuszczalnego
poziomu zadłużenia wynikającego
z art. 243 ustawy o finansach
publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący

Składu Orzekającego

