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ll.szo rttLcr Uchwała NIl /2013
,IUaSllłłdtlif rzekającego Regionalnej lzby obrachunłowe.j w Kjelcach

Ż dnia 9 stvcznia 2013 r.oklr
$'spra\rie moż]iwości sfinansorł,ania defic1tu budżetu planorłanego \Ą uchwale budżetowej Gminy

BliżJn na 2013 lok

III Sklad orzekający Regionalnej IZby obrachuŃowej w Kielcach:
Ptewodniczący: Stanisłar.v Banasik
CzłoŃorvie: WojciechCzerl'

Ireneusz Piasecki
po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2013 roku uchwały budżetowej na 2o13 Iok p.zedstawioncj przez
Radę Gnriny Bliżyn na poc1stau'ie ań' 246 ust' 3 ustawy z dnia 27 sierynia 2009 loku o firrallsach
publicznych (Dz' L,. Nr l57' poz' 1240 z póź'n' ztt) oraz ań' 19 ust' 2 u;hwy z d1ia 7 paŹdziemika
1992 r. o regionalnyoh izbach oblachunl<owych (tj. Dz. lJ. z 2012 r., poz. lll3) uchwala co
następuje:

Gmina Bliżyn na moż]irł,ość sfiDanso\.vania planorłanego w rrchrvale budżetowej na 2013 rok
deficYtll budzelu \ł'kwocie 3' ] 78'o00 Zł'

Uzasadnienie
W uchB.alo budżetowej Gminy na 2013 r.ok zaplano\łano: dochody budżeto\ł'e w kwocie
28'394-640.82 zl oraz. w}'datki bLrdżetowe w kwocie 31'572.640,82 zł. Deńcyt budżetu 2013 roku w
wysokości.3 ]78'000 zł' zaplanowany zgodnie z dyspozycją art' 217 ust. 1 ustarvy o lrnansach
pub]icznych jako ri]żnica między dochodarni a w1'clatkami budżetu zostaliie pok},ty przychodami
pochodzącyni z kred}tów, \1' t}ł!: Z papieróW wartościowych (obligacji kónunalnychi ktorych
zbyrł'a1ność jest oglaniczona (tm. nic istnieje dIa nich płylry rynek rłtó.ny) - 

"o 
i"pitu 

" Ą :
uchrva}y budże|owej'
Wskazane w uchwa]e budżctowej Gminy B1iżyn Źtódło przychodów finansu.jącycl.i deflcyt
budŹetolły olo'eś]one jest rv ań' 217 ust. 2 pkt 1 ustawy z c1nia 2i sieIpnia 2009 Ioku o finansach
pub1iczn1'ch. Przychoc1y Z t}tułu lceclytó\'v, w tym papierów wanościowych (obligac.ji
konlulalnycb), ktLirych zby$a]ność jest oglaniczona (tzn. nie istnieje d1a nich płynry ryn"r. rvtolrry.1
uwzgiędnionc rv 1inicie zoboł'iąań plzewiclywanych do zaciągnięcia na s1inansowanie
planorł'alego defic1tu _ okleślonyn.,\' s l0 uchwały budzetowej' planoivane sąna realizację zaclań
inrł'estyc1,jnycl't. Bioląc pod uwagę zaplzrnorł'ane w uchrvalę brrd)etowej na 2013 rot Gminy nliżyn
rozc1'iody przeznaczonc na spłatę kredytórv, a także Wydatki na obsiugę długu stwieldzono. że
lelacja okleśIona w ań' 169 ust' 1 ustaw1' z dnia 30.06.2005 r. o finansJpublicznych (Dz' U. Nr
249' pa7''.2l04 zę Z'n') stosowana na pods1alvie ań' 12l ust' 8 ustawy z dni; 27.08'zboe r' rrzepisy
rłprowaclzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U' Nr I57, poz' 1241 ze zm.) zostalie
zachowala i w;niesie E,9'ł7u'
Przychody budzetu z tytułu kredytów u'pł)'ną na $Żrost długu publicznego gnriny' który na koniec
2013- roku rvyniesie 56'22% plarrowanych dochodów budzetu, ci iie narus'u rł.a.unku
wynikającego Z a.t. 170 us1' ] ustawy o finansach publicznycn z jo.oo'zoos I. slosowaneBo 

''apodstawie art' 121 ust' 8 ustawJ' Plzepisy wprowadzające ustawę o finansacl] publicznych'
ReasLrmując po\wższe usta]enia Skład orzekając1' stwierdza możli\Ą,ość siinansowania deficltrr
Zap]ano\\'anego w uci]lvale budzetorvej cminy BliŻyn na 2013 rok'

Poucu enie
Na podstaŃie ad. 20 ust' l ustawy o regionalnych izbach obrachLlnkowych (t' j ' Dz. IJ ' z 2012 r.,
p-oz. 1113) RadZń Gniny Bliż,vn plzysługujc prawo wniesięnia odllołania od'niniejszej uchwĄ do
Kolegium RegioDa]nęj Izby obrachuŃolvej \ł'Kie]cach w tenlinic 14 clni od daty je.j joręczenia'
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