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Składu o rzekającegoKolegium Regionalnejlzby Obrachunkowej

zdnial:tllT'roon..
w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowaniaw roku 2010deficytu
przedstawionego\ryprojekcie uchwaĘ budżetowej
budżetowego
Gminy Czchów na 2010rok
Napodstawieart. 13 pkt2 i art 19 ust.2 ustawyzdnia7 pażdziernika
L992r.
o regionalnychizbach obrachunkowych(Dz. U. z 2A0l r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) oraz art. 172 ust' l pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 21,04z późr...Zm.),w rwiązktl z
art.l2l ust' 9 pkt 3 ustawyz dnia27 sierpnia2009r. _ Przepisywprowadzające
ustawęo finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157,poz, |24I) - Składorzekający
Kolegium RegionalnejIzby Obrachunkowejw Krakowie w osobach:
Przewodniczący- KrystynaImioło
Członkowie: - PaĘcja Krupa
- Jerry Kordecki
postanawia
pozytywnie zaopiniować możliwoŚćsfinansowania deficytu budżetowego
przedstawionego w projekcie uchwaĘ budżetowej Gminy Czchów
na 2010rok
UZASADNIENIE
W dniu 18 listopada 2009 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Krakowie ZespołuZamiejscowegow Tarnowie wpĘnąłprojekt uchwały
budżetowejGminy Czchów na 2010 rok. Postanowieniamiprojektu uchwały
ustalonow budżeciena f}ta rok deficytw wysokoŚci 2 '893.756 zł'i wskazano
jako źrÓdło
jego pokryciaprzychodypochodzącez zaciryanychkredytow.
W projekcieuchwatybudzetowejna 2010 rok zaplanowanoprzychody,
jako zrodłospłatydeficytu.
wŚród ktorych mleszcząsię kredyty zap|anowane
określonotakżewysokoŚó limitu dla zobowiązafiz tytutu nowych kredytow
zaciryanych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie
2.893.756złotych.
Projekt uchwaĘ budżetowejzostał'opracowany na podstawie ustawy
z dnia27 sierpnia20A9r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157, poz. L240),
ktora wchodzi w życiez dniem 1 stycznia2010 r. Jednakżęz vwagi na to, iz
wskazane źródto sfinansowania deficytu tj kredyt wynika zarówno

z obowią.zującejw chwili wydawania opinii jak i z ,,nowej'' ustawy o finansach
publicznych, postanowiono o pozyty.vnym zaopiniowaniu mozliwoŚci
sfinansowaniadeficytu budzetowegoGminy Czchów w 2010 roku.
POUCZENIE
1 . Zgodniez art. |72 ust. 2 ustawyo finansachpublicznych,niniejsząopinię na|eżry

opublikowacw terminie miesiącaod dnia przekazaniaprojektuuchwałybudzetowej
do regionalnej izby obrachunkowej na zasadachokreślonychw ustawie z dnia
ó września
200l r. o dostępiedo informacjipublicznej(Dz. U. Nr 11, poz. 1198
zpóźn.zm.).
2 . Stosowniedo postanowieńart.20 ustawyzdńa7 puździernlka|992r. o regionalnych
- od niniejszejopinii BurmistrzowiCzchowa przysfuguje
tzbachobrachunkowych
odwołaniedo Kolegium RegionalnejIzby obrachunkowejw Krakowie w terminie
14 dni od dniadoręczenianiniejszejuchwały.

Przewodniczący Składu
orzekającego
otrzymują'
1. Burmistrz Czchowa,
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie,
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