
Uchwała Nr Ra.34.2014 
Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie : opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego 
w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu.

Na podstawie art. 13, pkt. 3, pkt. 10, art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012.poz.1113 j.t.) w związku z art. 
246, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 
2013.poz.885 j.t. z późn.zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w 
Radomiu:

Przewodnicząca : Jolanta Okleja 
Członkowie : Witold Kaczkowski 

Janina Filipowicz
§ 1-

Pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego 
w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu.

§2 .
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§3 .
1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez Gminę w terminie i trybie określonym w art.246, 

ust.2 ustawy o finansach publicznych .
2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie, za pośrednictwem Zespołu w Radomiu , w terminie 14 dni od daty 
otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie :

W dniu 8 stycznia 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
Zespół w Radomiu przedłożona została Uchwała Budżetowa na 2014 rok Rady Gminy 
Przyłęk Nr 248/XXXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku .

Plan budżetu na 2014 rok przewiduje dochody w wysokości 17.890.250 zł , 
natomiast wydatki w kwocie 19.079.450 zł. Jak wynika z powyższego planowany deficyt 
budżetowy wynosi 1.189.200 zł i stanowi 6,6% planowanych dochodów. Deficyt planuje 
się sfinansować przychodami z kredytów. Wskazane źródło sfinansowania deficytu 
zgodne jest z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
a obciążenie budżetu obsługą zwiększonej kwoty długu mieści się w obowiązujących 
limitach .
Skład Orzekający stwierdza, że Gmina może zgodnie z obowiązującymi przepisami 
planować deficyt i niezbędne do jego pokrycia zobowiązania przyjęte w Uchwale 
Budżetowej na 2014 rok .

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały .
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Przewodnicząca $ kjadu Orzekającego 
Regionalnej Izbypbrachunkowej


