REGIO NALNA IZBA OBRACH
W RZESZOWIE

UN

KOWA

35 - 064 Rzesz6w, ul. Mickiewicza 10

Uchwala

Nr VLll72l2012

z dnia 24 lutego 2012 r.
skNadu orzekajqcego

egionalnej lzby Obrachunkowej

w Rzeszowie
w sprawie: opinii o

moZliwoSci sfinansowania deficytu przedstawionego
budzetowej Miasta Sanoka na 2012 rok

w

uchwale

Na podstawie art. 13 pkt 2, art.. 19 ust. I i 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7
pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55
poz. 577 z po2n. zm.) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z po2n. zm.) oraz $ 2 rozporzqdzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasiggu
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegolowej organizacji izb,
liczby czlonkew kolegium itrybu postgpowania (Dz. U. Nr 167, poz. +747> sklad
orzekajqcy w osobach:
1. Piotr Swiqtek

2. Edyta Gawronska
3. Tadeusz Subik

-

przewodniczqcy
czlonek
czlonek

po rozpatrzeniu sprawy dotyczqcej mozliwoSci sfinansowania deficytu budzetowego
Miasta Sanoka w 2012 roku

postanawia
pozytywnie zaopiniowa6 mozliwo6c sfinansowania deficytu przedstawionego w
uchwale budzetowej Miasta Sanoka na 2012 rok.

UZASADNIENIE
W dniu 9 lutego 2012 r. do Regionaln j lzby Obrachunkowej w Rzeszowie
wptyngta uchwala budzetowa Miasta Sanoka na 2012 rok.

Uchwala budzetowa przewiduje dochody w wysoko6ci 106.239.330 z+,
natomiast wydatki w wysokoSci 109.127.206 zl. Zatem planowany deficyt wynosi
2.887 .876 zl, co stanowi 2,71o/o planowanych dochodow.

z tre6ciq

uchwaty budzetowej 2r6dNem sfinansowania planowanego
deficytu bedq kredyty bankowe.
Maj4c na uwadze powyZsze sklad orzek{qcy stwierdza, co nastqpuje:
Stosownie do przepis6w art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z po2n. zm.) deficyt budzetu
jednostki samorzqdu terytorialnego moze byc sfinansowany przychodami
pochodzqcymi z kredytow. Tak wiqc 2rodlo pokrycia deficytu wskazane w uchwale
budzetowej Miasta Sanoka na2012 r. jest zgodne z cytowanym przepisem.

Zgodnie

W tym stanie zeczy Miasto Sanok ma
przedstawionego w uchwale budZetowei na2012

mozliwo66 sfinansowania deficytu

r.

Stosownie do przepisow art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
niniejszq opinig nale?y opublikowa6 w terminie 7 dni od jej otrzymania na zasadach
okre6lonych w ustawie z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostqpie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z po2n. zm.).

Od powyZszej uchwaly skladu orzekajqcego Burmistrzowi Miasta

sluzy
odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14
dni od daty jej dorqczenia.
Otrzymujq.
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