
Uchwala Nr 4100/VI 1 4212014
z dnia 5 lutego 2014 roku

VI Sktradu Orzekaj4cego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o mo2liwoSci sfinansowania deficytu w kwocie 1.g00.000 zl,
przedstawionego w uchwale budZetowejna20l4 rok Gminy Starcza

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpni a 2009 roku o finansach
publicznych(Dz.U.z20I3 r.poz.885 z p62n.zm.),art. l9 ust. ) iurt.20 ust. I  ustawy zdnia
7 puadziemika 1992_t o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 22012 r. poz.lll3
zpohn' zm') VI Skla! Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej wKatowicach
uchwa la  conas tgpu je :

$1.
Wydaje sig porytywn4 opinig o mo2liwoSci sfinansowania deficytu w kwocie

1.800.000 zl,ptzedstawionego w uchwale bud2etowej na2}l4rok Gminy Starcza

$2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniempodjgcia.

Uzasadnienie :

W uchwale Rady Gminy Starcza Nr l82D(Xvl20l3 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
budzetu gminy na 2014 rok po zmiarie dokonanej Uchwal4 Nr 188/XXVI/2014 zdnia 3I
stycznia 2014 t w sprawie zmiany do uchwaly Nr t gzlxxv/t i Rady Gminy Starcza z dnia 30grudnia 2013 r w sprawie budzetu gminy Starcza na 2014 rok dehcyt budzetowy, ustalonyjako r62nicamigdzy dochodami a wydatkami wynosi 1.g00.000 zl.
Jako 2t6dta pokrycia deficytu wskazano nadwyzkg bud2etow4 z lat ubieglych w kwocie
1 80. 000 zl, kredyt w wysokosci 970. 000 zl oraz pozy czkQ w kwocie 6 g0. 000 zl.

Informacje zawarte w_materialach d,ol1czonych do projektu uchwaly budzetowej na2014 rck
oraz dane ujgte w wieloletniej prognozie finansoweJ wskazuj4 na mozliwoSi uzyskaniaprzez
gming Srodk6w ze wskazanych 2rodel w wysoktsci zapewniaj4cej pokrycie zalozonego
deficytu.

W zvi4zku z povtyhszym orzeczono jak na wstgpie.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej
Izby obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dnioa daty jej dorgczen'ia.
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