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Janusz Stankiewicz
Przewodniczący Rady Powiatu
Konińskiego
W załączeniu przekazuję uchwałę Nr SO-0951/11/8/K.O/2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2012 roku wyrażającą opinię
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Konińskiego przedstawionego
w projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok.
Otrzymują:
1. Rada Powiatu Konińskiego,
2. A/a.
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Członek Kolegium

Uchwała Nr SO-0951/11/8/Ko/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 07 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w
projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lipca 2009 roku ze zm. w osobach:
Przewodniczący:
Członkowie:

Leszek Maciejewski
Renata Konowalek
Józef Goździkiewicz

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., póz. 1113.) i art. 246 ust. l ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, póz. 1240 ze zm.) po dokonaniu analizy
projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, przedłożonego tut. Izbie w dniu 14 listopada
2012 roku wyraża:
opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2013 roku Skład Orzekający ustalił, co
następuje:
W projektowanym budżecie Powiatu Konińskiego na 2013 rok (załączonym do Uchwały Zarządu Powiatu
Konińskiego Nr 243/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.) zaplanowane zostały dochody w wysokości
72.953.679,64 zł i wydatki w wysokości 74.586.481,16 zł.
Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie ł.632.801,52 zł wskazano przychody budżetu
pochodzące z zaciągniętego kredytu długo terminowego.
W budżecie zaplanowano przychody budżetu z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na
rynku krajowym w wysokości 8.265.492 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów w kwocie 6.632.690,48 zł.
Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu
są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania zważywszy na to, że prognozowana kwota długu Powiatu
Konińskiego nie przekracza 60 % planowanych dochodów w okresie spłaty zobowiązań, a łączna
kwota przypadająca do spłaty wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomic poniżej 15 % planowanych
dochodów.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Leszek Maciej ewski
Pouczenie: Od niniejszej uchwały SkłdStTOfSekającego
14 dni od daty jej doręczenia.

śluzy odwołanie do Kolegium Izby w terminie

