Uchwała Nr V73l2015
Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia l kwietnia 20L5 r.
w sprawie opinii o możliwościsfinansowania deficyfu budżefu Miasta i Gminy Węgliniec
przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińcanr 36NI15 z dnia 25lutego 2015 roku w
sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art. Ż46 ust. 3 ustawy z drua 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2OI3 roku, poz. 885 z późn. zm') w związkl z art. 19 ust. 2 ustawy z drua 7 paździemika 1992
roku o regionalnychizbach obrachunkowych @z.U. z 20IŻ roku, poz lII3, z późn. zm.) oraz
zarządzetia nr IlI2 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu z dnia I lutego Ż0IŻ
roku w sprawie wyznaczetia składów oruekających i ich przewodniczących, ze zmianaml Skład
orzekający Regionalnej Łby obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: ElŻbieta Piekarska Przewodnicząca,Dorota Pietrzykołvska - Członek, Arkadiusz Babczuk - Członek,
wydaje opinię pozyĘwną

o możliwościsfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Węgliniec przedstawionego
uchwale Rady Miejskiej Węglińca Nr 36Nlt5 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian

w
w

budżecie.

Uzasadnienie
Zgodnie z arl.246 ust. 3 ustawy z dniaŻ7 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
Ż0I3 roku, poz. 885 z późn. zm. dalej - ufp), regionalna izba obrachunkowa na podstawie
uchwaĘ budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwościsfinansowania deficytu

z

przeds tawio ne go przez j edno stkę samorządu terytorialnego.

W

wydanej opinii regionalna izba obrachunkowa ocenia możliwośćsfinansowania deficytu
wskazanymi źródłami jego finansowania oraz ich wpływ na ksztahowanie się dfugu jednos&i
s

amorządu terytorialnego.

Skład orzekający na podstawie przedłoŻonej 4 marca 2015 roku uchwaĘ Rady Miejskiej Węglińca
Nr 36lV/15 z drna 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie stwierdził, co następuje.
W budżecie gminy na2015 rok, po uwzględnieniu zmian, zaplanowano:
1. dochody w wysokości _ 30.251.859 zł, ztego:
- dochody bieżące -24.855.376 zł
- dochody majątkowe _ 5.396.483 zł;
2. wydatki w wysokości _ 30.381.015 zł, ztego:
_ .''.''-'dztki hiezece
- ?3.1 53.093 zł
- wydatki majątkowe _7.2279Ż2 zł;
3' deficyt budżetu _ 1'Ż9.156 zł:
4' przychody - 1.382.00a zł, z tytufu kredytów i pożyczek;

5. rozchody _ 1.252.8M zł, z Ętliu wykupu papierów wartościowych oraz spłaty kredytów

pożyczek.
Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 129.156
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w art. Ż43 ufp.
Ninieisza uchwała Składu orzekającego, zgodnie z art. Ż46 ust. 2 ufp, powinna być opublikowana
przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonychw ustawie z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz.782 z późn. zm.) w terminie 7
dni od dnia jej offzymania.
od niniejszej uchwĄ przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Łby obrachunkowej we Wrocławiu w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwaĘ.

