UCHWAŁA Nr 35/P/2011

SKŁADU oRZEKAJĄCEGo RIGIoNALNEJ IZBY oBRACHUNKoWEJ
w WARSZAWIE
z dnia Ż6 stycznia 20l l roku
w sprawie wydania opinii o możliwościsfinansowania planowanego deficytu budżetu
określonegow uchwale budżetowej
Nrl podstcwie art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U' Nr 55' poz. 577 z późn. znt'),
art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fi.nansach publicznych (Dz L/. Nr t 57, poz. 1210 z późn.
zm') _ Skłcłd orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodniczący
Czlonkowie:
uchwala' co następujel

-

Ewa Dziarnowska
Romana Ignasiak
Agnieszka Małkowska

$1

opiniuje pozytywnie możliwośósfinansowania planowanego defic1tu
okeślonego w uchwale budżetowej Miasta Sierpc na rok 201

budżetu

1 .

s2
Uzasadnienie stanowi integralną częśćuchwały.

$3
Uchwała podlega opubliko\'/aniu przez Miasto Sierpc w trybie aft. Ż46 llst". 2 ustawy
o finansach publicznych.

$4
od uchwały służyodwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
w Warszawie za pośIednictwem Zespołu w Płocku, Al. Jachowicza nr 30 w terminie 14
dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE
W dniu 03 stycznia 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowei w Warszawie
Zespół w Płocku wpłynęłaUchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2011 rok Nr
21/Iil110 z dnta 20 grudnia 2010 roku.
Z analizy wyżej wskazanego dokumentu wynika, iŹ określonyna rok 2011
planowany deficyt w kwocie 8.835.603 zł sfinansowany Zostanie przychodami
pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie 7.850.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pienięŻnych na rachunku bieżącym budzetu
gminy wynikaj ących z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegĘch w kwocie

i

985

'603zł

tj. zgodnie

z

u1.2I'7 ust.2 ustawy zdnia2T sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Otrzymuia:
1.

Burmistrz Miasta

2. Przęwodniczący Rad}'
3. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
4. ala
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