
: RIO-R /30/tt
rrzekai4cego
rchunkowej w Warszawie

z dnia 19 stycznia 20ll r.

w sprawie: opinii o mozliwo66 sfinansowania deficltu przedstawionego w Uchwale Bud2etowej na21llr.
Rady Gminy w Magnuszewie.

Na podstawie art. 13, pkt. 10, art.l9, ust.2 ustawy z dniaT pu2dziemlka 1992r oregionalnychizbach
obrachunkowych /tj; Dz. Il. nr 55 z 200I r, po2.577, z p62n. zm. / w zwi4Tku z art.i+e ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. rJ . nr r57 , poz. 1240, z p6in. nn./
Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej * *ar.""roie - Zesp6l w Radomiu;

Przewodnicz4ca: Jolanta Okleja
Czlonkowie: Witold Kaczkowski

Janina Filipowicz

Opiniuje pozytywnie moZliwoSd sfinansowani" d.fi:;; przedstawionego w uchwale bud2etowej na 20llr.
Rady Gminy w Magnuszewie.

s2 .
Uzasadnienie stanowi integraln4 czES6 uchwaly.

s3 .
l. Uchwala podlega ogloszeniu przez Gming w terminie i trybie okreSlonym w art.246 ust.2 ustawy

o finansach publiczrych .
2. Od uchwaly sfuzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

za po$rednictwem Zespolu w Radomiu , w terminie 14 dni od daty otrzymanianiniejsiej uchwaly.

Uzasadnienie:

W dniu 7 stycmia 20IL r. przedloilona zostala do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zesp6l w Radomiu Uchwala BudZetowa na rok 2011 Rady Gminy w Magnuszewie Nr VUZy2OIO z dnia
31 grudnia 2010 r.
W Uchwale tej Rada Gminy ustalila plan dochod6w budzetu na 2011 r. w wysoko6ci lB.27g.4BB zl. przy
planie wydatk6w w wysokoSci 21.046.257 zl. Jak wynika z powyaszego piaoo*any deficyt budzetbwy
wynosi 2'766'7692t i stanowi I5,7oA planowanych dochod6w. Oencyt planuje siE sfinansowa6przychodami
z kredyt6w ipoLyczek w kwocie 1.700.0002t. oraznadwyiki bud2eiowej ziatuliieglych i wolrrych Srodk6w
w kwocie I.066'769 zl. Wskazane Lr6dla sfinansowania deficytu ,godne ,q" ui.2I7 wtawy z dniaZT
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Sklad Orzekaj4cy stwierdza, 2e Gmina mole zgodnie z obowi4Tuj4cymi przepisami planowa6 deficyt
i niezbpdne do jego pokrycia zobowiqzania pr4zjEte w Uchwale BudzJtowej niZOit .
lch wysokos6 jest zgodna z przepisani ustawy dotyczqcymi uchwalania i wykoq.rvania budzetu bieZ4cego
i w nastgpnych latach.

Przewodniczaca
Regionalnej Izby


