
Uchwala Nr 4100/VI/21612008
z dnia 12 srudnia 2008 roku

VI Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o mozliwosci sfinansowania delicytu w ksocie 3,018.643 zl,
przedstawionego w projekcie budzetu na 2009 rok Gminy Starcza.

Na podstawie afi. 172 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finaruach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ), aft. 13 pkt 2, art. 19 ust.2 i afi. 20 ust.1
ustawy z dnia 7 paZdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkorvych Ct. Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z p,6in. zm.), yl Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach uch$a la  co  nas tqpu je :

s 1 .

Wydaje siq pozytlwn4 opinig o mo2liwo3ci sfinansowania deficltu w kwocie

3.018.643 zl przedstawionego w projekcie budzetu na 2009 rok Gminy Starcza.

R tx r .

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie :

W projekcie budzetu gminy na rok 2009 rok przedstawionym zatz4dzetiem W6jta Gminy
Starcza Nr 54/08 z dnia 14 listopada 2008 roku dochody wynosz4 5.810.000 zl a wydatki
8.828.643 zl. Defic)t budzetowy, ustalony jako r6znica miQdzy dochodami a wydatkami

wynosi wiqc 3.018.643 21.
Jako zr6dla pokrycia defiq'tu wskazano wolne Srodki w kwocie 100.000 zl i kedlty bankowe
w wysokoSci 2.918.643 zl.
Przedstawiony defic]'t budzetowy na 2009 rok stanowi 51,96 0% planowanych dochod6w

budzetowych.
Infomacje zawarte w obiaSnieniach do projektu budzetu na 2009 rok wskazuj4 na mozliwos6

uzyskania przez gminq Srodk6w ze wskazanych zr6del w wysokoSci zapewniajqcych pokycie

zalozonego deficltu.

Od niniejszej uchn'aty przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia.
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