
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KiElCACH

Uchwała Nr 15/2020
II Składu Orzekąiąccgo Regionalnej Izby ObrachunkO\vej w Kielcach

z dnia 21 stycznia 2020 roku
\\"sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planmvancgo \\' uchwale budżetowej Gminy

Solce-Zdrój na 2020 rok

11Skład Orzekaj"cy Regionalnej Izby Obrachunko\vej w Kielcach:
Przewodniczący: Wojciech Czerw
Członkowie: Monika Dębowska-Soltyk

Ireneusz Piasecki

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 roku uchwaly budżeto\\l"cj na 2020 rok przedstawionej
przez Radę Gminy Solce-Zdrój ~ na podstu\\'ie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r.
o Jinunsach publicznych (Dz. U. z 2019 L. poz. 869 ze zm.) oraz art. J9 lIsL 2 L1stawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkow)'ch (Dz. U" z 2019 L. poz. 2137)
uchwala co nash;puje:

Gmina Solee-Zdrój ma możliwość sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej na 2020 rok
deJic)"tu budżetu w k\\"ocie 3.120.000 zł.

U7.asadnienie

W uchwale budżetowej Gminy So!ee - Zdrój na 2020 rok zaplanowano: dochody budżetowe
\\' kwocie 36.fWR.213.0~ zł oraz wydatki budżetowc w kwocie 39.928.213.04 zl. Deficyt budżctu
1020 roku w wysokości 3.120.000 zł. zaplanowany zgodnic z dyspozycją art. 217 liSt. 1 ustawy
() Jinansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - co wynika z S 3 uchwaly budżctowej.
Wskazane w lIchwale budżt:towej Gminy So!ec-Zdrój źródło przychodó\'.: finansujących deficyt
budżc!Owy okrcślone jest wart. 217 liSt. 2 pkt 2 usta\,,)' o finansach publicznych. Przychody
z tytulu kredytów uwzględnione w limicie zobowiązań prLcwidywanych do zaciągnięcia na
slinallsowanie planowancgo deficytu - okrdlonym w * 8 lIchwaly budżetowej. planowane są na
realiza<.:ięzadania inwestycyjnego.

RC'asulllllj,~epowyższe lIstalenia Sklad Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu
znplallowanegn w uchwale budzetowej Gminy Solce-Zdrój na 2020 rok.

Pouczenie

!'!a podst~l\\-ie art. 20 liSt. I ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) Radzie Gminy Solcc-Zdr~j przysługuje prawo
wniesienia odwalania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej łzby Obrachunkowej
\v Kielcnch w tenninie 14 dni od daty jej doręczenia.
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