
RIO-BP-0033/24/08                                       24 listopada 2008 r. 

                                  
Uchwała 

Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

z 24 listopada 2008 r. 
 
w sprawie moŜliwości sfinansowania deficytu załoŜonego w uchwale budŜetowej gminy 
Leśna Podlaska na 2009 r.  
 
 
Na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104  ze zm.) oraz art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 
577 z późn. zm.), po analizie załoŜonego w projekcie uchwały budŜetowej gminy na 2009 r. 
deficytu, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  w osobach: 
 Mirosława Strzemecka - przewodnicząca 
 Jolanta Irobi   - członek 
 Adam Błaszko  - członek 
 

p o s t a n a w i a: 
 
pozytywnie zaopiniować moŜliwość sfinansowania deficytu załoŜonego w budŜecie gminy 
Leśna Podlaska na 2009 rok.  
 

Uzasadnienie: 
 
 Projekt uchwały budŜetowej gminy Leśna Podlaska  na 2009 rok wpłynął do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Lublinie  w ustawowym termnie tj. 14 listopada 2008 r.   
 

BudŜet gminy Leśna Podlaska po stronie dochodów został zaplanowany w kwocie  
10.559.942 zł , a po stronie wydatków - 13.259.942 zł.  

Powstałą róŜnicę wydatków nad dochodami w kwocie 2.700.000 zł (deficyt) Rada 
Gminy postanowiła sfinansować przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia  
kredytów długoterminowych w kwocie 1.700.000 zł oraz nadwyŜki budŜetu j.s.t. z lat 
ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł. 

Wskazane źródła pokrycia deficytu mieszczą się w określonych przepisami art. 168 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.) przychodach, którymi moŜe być  pokryty deficyt. 

Uzyskanie planowanych przez Gminę Leśna Podlaska kredytów uzaleŜnione jest od 
ostatecznej decyzji kredytodawcy, natomiast skład orzekający ocenić moŜe jedynie, Ŝe ich 
otrzymanie - biorąc pod uwagę m.in. terminowe wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań  
– jest realne.  

Planowany na 2009 r. deficyt stanowi 24,73 % załoŜonych na rok bieŜący dochodów,  
a wyŜej wymienione źródła jego finansowania - w ocenie Składu Orzekającego - są moŜliwe 
do osiągnięcia i nie budzą zastrzeŜeń.   
 
 Opinia niniejsza powinna być opublikowana przez gminę na zasadach określonych  
w art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  
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   Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Do wiadomości: 
1/ Wójt Gminy Leśna Podlaska 
2/ aa 
    Do wiadomości 
1. RIO - Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń w Lublinie 
 


