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Uchwała  

Składu Orzekającego  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

w sprawie moŜliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budŜetowej Gminy 

Leśna Podlaska na 2010 r. 

  

Na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z  późn. 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 dołączonej do projektu uchwały budŜetowej gminy na 2010 r., 

prognozy łącznej kwoty długu, 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 przedstawionego w budŜecie 

Gminy Leśna Podlaska  na 2010 rok . 

 

Uzasadnienie: 

 

  Projekt uchwały budŜetowej Gminy Leśna Podlaska na 2010 r. wpłynął do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie - Zespół  w Białej Podlaskiej 13 listopada 2009 r. 

BudŜet gminy Leśna Podlaska po stronie dochodów został zaplanowany w kwocie 

12.726.861 zł, a po stronie wydatków  -  15.118.171 zł. 

Planowany deficyt budŜetu wynosi 2.391.310 zł co stanowi 18,79 % planowanych 

dochodów. Jako źródło jego sfinansowania wskazano kredyty. 

Wskazane źródło pokrycia deficytu w postaci kredytu mieści się w określonych przepisami 

art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 

przychodach, którymi  moŜe być pokryty deficyt. 

Otrzymanie planowanych przez Gminę Leśna Podlaska kredytów uzaleŜnione jest wyłącznie od 

decyzji kredytodawcy.   

Biorąc pod uwagę prawidłową gospodarkę finansową gminy na przestrzeni ostatnich lat, 

pokrycie deficytu planowanymi w roku 2010 środkami  jest w ocenie składu orzekającego realne.  

Mając powyŜsze na uwadze skład orzekający pozytywnie opiniuje moŜliwość sfinansowania 

deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budŜetowej na 2010 r  

Opinia niniejsza powinna być opublikowana przez gminę na zasadach określonych  

w art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

   Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

 

Otrzymują: 

1.Wójt Gminy Leśna Podlaska 

2. a/a 
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