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UCHWAŁA Nr Wa.38.2018
Składu Orzekającego Regionalnei lzby Obrachu

n

kowej

wwarszawie

z dnia 12 stycznia 2018 roku

o

możliwościsfinansowania p|anowanego deficytu okreŚlonego
w Uchwale Budżetowej Gminy Gelestynów na 201 8 rok

dotycząca opinii

Na podstawie ań. 13 pkt ,l0 i ań. 19 ust, 2 ustawy z dnia7 paŻdziernika 1992 roku
o regiona|nych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U, z2016 r., poz. 561 ) oraz ań.

246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 f. Poz.
2077) - §kład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca:

Członkowie:

-

Agata Pączkowska

- Bożena Zych
- Lucyna Kusińska

uchwala, co następuje:

§1

pozytywnie opiniuje możliwośćsfinansowania zaplanowanego na rok 2018 deficytu
budżetu Gminy Celestynów

.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez Gminę
Celestynów w terminie i trybie określonym w ań. 246 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.

§3
uchwały służyodwołanie do kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

od niniejszej

uzasadnienie
W dniu 3 stycznia 2017 roku pzedłożona została Regionalnej lzbie Obrachunkowej
w Warszawie Uchwała Budżetowa Gminy Celestynów na 2018 rok Nr 335/17 z dnia
,l9 grudnia 2017 roku.

W Mw uchwale Rada Gminy Celestynów zaplanowała na 2018 rok deficyt w wysokości
3.410.600,00 zł, stanowiący różnicę pomiędzy prognozowanymi na poziomie
45.835.000,00 zł dochodami oraz ustalonymi w kwocie 49,245.600,00 zł wydatkami,

i

Jako źródła sfinansowania powyższego deficytu wskazano przychody pochodzące
z planowanych do zaciągnięcia:

-

kredytów wwysokości 3.060.600,00zł,

pożyczekwkwocie 350.000,00zł

Wskazany sposób sfinansowania zaplanowanego na 20,18 rok deficytu jest zgodny
zań.217 ust, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

l-

Reglonalna lzba Obrachunkowa
w warszawie
ul. Koszykowa 6a. 00-564 Worszowq
tel. (22| 628 2a 62; 62a 78 42
e-mail: warszawa@,warszawa.rio. gov.pl

Warszawa, dn,.lś,.o1.2018
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Przewodniczący
Rady Gminy
Celestynów
Unąd Gminy
3
05430 celestynóW
ul, Regucka

SO-Wa,0021,38.201

W

załączeniu przesyłam uchwałę Nr Wa.38.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 sĘcznia 2018 roku w celu

służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

załaczniki:
Uchwała Nr Wa.38.2018 + uzasadnienie
plik kań 1
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