
Uchwala Nr 41001111/173/2010 

z dnia 14 grudnia 2010 roku 

In Skladu Orzekaj ~cego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii 0 mozliwosci sfinansowania deficytu w wysokosci 71 4.825 zl 
przyj~tego w projekcie budzetu na 2011 rok Gminy Toszek. 

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
7 paidziemika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55 
poz. 577 z p6Zn. zm.) III Sklad OrzekajqGy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
u c h w a I a co nast((puje: 

§1. 
Wydaje si~ pozytywn~ opini~ 0 mozliwosci sfinansowania deficytu w wysokosci 

714.825 zl przedstawionego w projekcie ucLwaly budzetowej na 2011 rok Gminy Toszek. 

§ 2. 
Uchwala wchodzi w 2:ycie z dniem podj~cia. 

Uzasadnienie : 

W projekcie uchwaly budzetowej Gminy Toszek na 2011 rok przyj ~tym 

Zarzqdzeniem Nr 356/2010 Burmistrza Toszka w dniu 12 listopada 2010 r., przedstawionym 
Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach dochody zaplanowano 
w wysokosci 26.851.810,90 zl a wydatki w wysokosci 27.566.635,90 zl. 
Planowany deficyt budzetowy, ustalony jako r6znica mi~dzy prognozowanymi dochodami 
a planowanymi do poniesienia w roku budzetowym wydatkami, wynieSc rna 714.825 zl. 
Jako ir6d10 pokrycia tego deficytu proponuje si~: 
- kredyt w wysokosc i 200.000 zl, 
- wolne srodki w wysokosci 514.825 zl. 

Zaplanowany deficyt budzetowy na. 2011 rok stanowi 2,7 % prognozowanych 
dochod6w budzetowych. 

Informacje zawarte w wieloletniej prognozie finansowej wskazujq, ze planowany do 
zaciqgru~cia w roku budzetowym 2011 l<:.redyt na pokrycie deficytu budzetowego rue 
spowoduje do 2013 roku przekroczenia prog6w okreslonych wart. 170 i art. 169 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.). 
Ze sporzqdzonej przez Grnin~ prognozy kwoty d1ugu wynika, ze w latach 2014-2018, 



zachowana zostanie relacja, 0 kt6rej mowa wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z poin. zm.). 

Z uwagi na to, ze w latach 2011 - 2013 relacja tajest niekorzystna (nie spelnialaby wymog6w 

ustawy), Sklad Orzekaj~cy zwraca uwag~, by na biez~co monitorowac sytuacj~ finansow~ 


Gminy. W przypadku wystqpienia nieprzewidzianych obecnie okolicznosci , w tym 

niezrealizowania dochod6w na zakladanym poziomie lub koniecznosci zaci~ni~cia nowych, 

nieplanowanych zobowi~zan sytuacja finansowa Gminy moze bowiem ulec niekorzystnej 

zmianie. 


Wedlug sprawozdania Rb-NDS za III kw. 2010 r. Gmina Toszek na koniec wrzesnia 
20101'. posiadala niezaangazowane wolne srodki w wysokosci 1.718.252,67 z1. 

Wobec dokonanych ustalen, w oparciu 0 biez~ce informacje na temat sytuacji 
fmansowej , zdaniem Skladu Orzekaj~cego Gmina Toszek rna aktualnie mozliwosc uzyskania 
srodk6w finansowych ze wskazanego ir6dla, w wysokosci zapewniaj~cej pokrycie 
zalozonego deficytu budzetu. 

Bior~c pod uwag~ powyzsze-orzeczono jak na wst~pie.r, . ' 
~-

PRZEWODNICZJ\CA 
III Skladu Orzekaj~cego 

Od niniejszej uchwaly przysluguje cdwolanie do pelnego skladu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia. 


