, , 1 : , , . ; :r,..:,, j
,:
tjl.;,.i,,
Jf D
Et'.\:
ia,_:

" . - r,.- : : ; ;

il

UCHWALA Nr II-0032-3{10 ; '1r-'''' i
Skladu Orzekajqcego Regionatnej Izby Qbrachunkowej
]':'-.' "rr: '
w Biatymstoku z dnia 18 styczni[2010 i:
w sprawie wyraienia opinii o moiliwosci sfinansowania deficylu budietowego Miasta
Biatystok na 2010 r.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paldziemika 1992 r. o regionalnych
izbachobrachunkowych(tekstjednolity Dz. U. 22001 r. Nr 55, poz. 577, z poiLn.zm.), art.
172 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca2005 r. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 249,
poz.2|04 ze zm.) w zwr4zku z art. 127 ust. 9 pkt 3 ustary z dnia 27 sierpma 2009 r.
PrzepisywprowadzajqceustawEo finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz.l247) oraz
ZarzqdzeniaNr l/05 z dnia27 kwietnia2005 r. PrezesaRegionalnejIzby Obrachunkowej
w Bialymstoku w sprawie Wznaczania skladow orzekaj4cychi ich przewodniczqcych
dzialalqcychw siedzibie RIO w Bialymstoku i Zespolachzamiejscowych w N'omLy i
Suwalkach
Sklad Orzekajacyw osobach:
- Przewodnrczqca
JoannaSalachna
- czlonek
BoguslawDgbski
czlonek
AleksanderPiszczatowski
opiniuje PozYtYwnie
mo2liwo$dsfinansowaniadeficytu budietowegoMiasta Bia$stok na 2010 r.
Uzasadnienie
Rada Miejska Bialegostoku, uchwal4 nr t,1634109z dma 14 grudnia 2009 t. w sprawie
budzetuMiasta Bialegostokuna 2010 rok uchwalila budzet,w kt6rym podstawowewielkoSci
ksztaltuj4siEna nastEpuj4cympoziomie:
- dochodyog6lem - 1.340'156.734
zl,
- wydatki og6lem - l'628.030.202zl.
z
W zwiqzku zpowylszym planowany deficyt budZetowy wynosi 287.873'468 zl. Zgodnie
z:
zapisem $ 3 przedmiotowej uchwaly bqdzie on pokryty przychodami pochodz4cymi
zl).
,u"iaguny"h kiedyr6w (kwo1a 87.873.468 zl); emisji obligacji (kwota 200'000.000
i I
pkt
2
Wskizane Lrodlapokrycia deficytu s4 zgodne z art. 217 ust. 2 odpowiednio
ustawy 227 sierpnia2}}9 r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr I57, poz' 1240)'
i lata
Z zalqczonejdo uchw aly budzetowejprognozowanejsytuacji finansowej na rok 2010
nastgpneizalqcznrk nr 11) wynika, iz Miasto bgdzie moglo finansowac zaplanowanydeficyt
jego splat w
zobowiEzaniamio charakterzedluznym. Wskazniki diugu (globalnego) i
latach(2010 - 2020r.) ksztaltuj4siEponizej obowi4zuj4cychobecniepulap6w
poszczegolnych
ustu*oJych okredlonych w art. 169 i I70 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznychw zw. z art. 121ust. 8 ustawy z c\nia27 sierpnia2009r. Przepisywprowadzaj4ce
planuje siE' iz
ur,u*g o fi.runrurh publicznych. Wskaza(, jednak ttzeba, ze w roku 2012
wska2nik zadlu1eniagtoUuttr.goprzekroczycma 50o/ow stosunkudo planowanychdochod6w
jnych za| latach (2013 - 2015) ma ksztaltowa6
lnak od tego, we wszystkich latach, na kt6re
tki bieZ4cesqnilsze niz dochody biel4ce - co
go zadluLenia.
voScisplatplanowane
w zakresie
Bior4c powyzsze pod uwagE Sktad orzekajqcy wydal opiniq pozytywn4
uchwalonegona 20 10 rok'
mo2liwoSciifinansowaniadeficytubudzetowego

z
POUCZENIE
Od niniejszej uchwaly slu2y prawo wniesieniaodwolania do pelnegoskladu
KolegiumRegionalnejrzby obrachunkowej
w Bialymstoku,ul. Branickiego13.

