UCHWAŁA

Nr RIO.VIII-0120 -533/19

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie opm11 o

mo ż liwości

uchwały budżetowej

Powiatu

Skła d Orzekający

sfinansowania deficytu
na 2020 r ok.

budżetowego

przedstawionego w projekcie

Gołdapskiego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:
Członkowie:

Bogdan Gaber
Joanna Godzwon
Janusz Facon

działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych {Dz. U. 2019, poz. 2137), w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych {Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) postanawia:

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania przez Powiat Gołdapski deficytu budżetu
w wysokości 5.778.713,00 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.

Uzasadnieni e
W dniu 18 lis topada 2019 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt
uchwały budżetowej

Powiatu Gołdapskiego na 2020 rok.

Skład Orzekający wydając opinię ustalił,

Pl anowane dochody na 2020 rok

co n astę puj e:

wyniosą

38.399.300,00

zł,

p lanowane wydatki 44.178.013,00

zł, deficyt budżetu wyniesie 5.778.713 ,0 0 zł, przychody bud żetu wyn iosą 5.778.713,00 zł, a rozchody
wyni osą

0,00 zł.

Zarząd

Powiatu Gołdapskiego w § 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisj i obligacji w kwocie 2.200.000,00 zł, nadwyżką
budżetową

z lat ubi egłych w wysokości 2.750.166,00 zł oraz wolnymi ś rodkami z lat poprzednich w

kwocie 828.547,00

zł.

Wymienione źródła przychodów są zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 7 - Przychody
rozchody budżetu w 2020 r., będącego integralną częścią projektu uchwały budżetowej Powiatu
Gołdapskiego

na 2020 rok.

Mając powyższe

na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od
dnia jej doręczen ia.
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Przewodniczący Składu Orzekającego

