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Uchwała Nr 61i2019
V Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kie|cach

z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwaĘ budżetowej
Miasta i Gminy Jędrzejów na2020 rok

V Skład orzekający Regiona|nej Izby obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas

Członkowie: Ewa Midura
lwona Kudła

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2019 roku projektu uchwaĘ budżetowej na f020 rok
przedstawionego przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa . na podstaw ię art. f46 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.IJ. zf0|9 r. poz' 869 zpóźn, zm.) oruz
art.19 ust. 2 ustawy z dnia7 października|992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjedn.
Dz.U. z2019 r, poz,2137) uchwala co następuje:

Miasto i Gmina Jędrzejów ma moż|iwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały
budżetowej na2020 rok deficytu budżetu w lrwocie 3.5t4.9l9 zł,

Uzasadnienie

W projekcie uchwĄ budzetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na f020 rok zaplanowano dochody
budzetowe w kwocie 130.564,195 zł oraz wydatki budzetowe w kwocie B4:079.714 zł, Deficyt
budzetu 2020 roku w wysokości 3.514.919 zł, zap|anowany zgodnie z dyspozycją art.217 ust. 1

ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów Zę sprzedaizy papierów wartościowych
wyemitowanych przez Gminę Jędrzejów w kwocie 1.712,000 zł oraz wolnych środków' jiko
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku biezącym budzetu gminy, wynikających z rozliczęn
kredytówipoŻyczekz|atubiegĘchwkwociel'802.919zł-cowynikaz$3projektuuchwaĘ
budżetowej.

Wskazanę w projekcie uchwaĘ budżetowej Gminy Jędrzejów żrodta przychodów finansujących
deficyt budżetowy określonę są w ań. 21] ust.2 pkt l i 6 ustawy o finansach publicznych. lrzycióay
z Ę.tułu sprzedaży papierów waftościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego uwzględnionę w limicie zobowiązan przewidywanych do zaciągnięciana sfinansowańie
planowanego deficytu - określonym w $ 8 projektu uchwaĘ budżetowej, planowane są na rea|izację
zadań inwestycyjnych.

Reasumując powyzsze ustalenia Skład orzekający stwierdza możliwośó sfinansowania deficytu
zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jędrzejów na20f0 rok,

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta
Jędrzejowa przysfuguje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwąĘ do Kolegium Regionalnej
Izby obrachunkowej w Kielcach w terminjg|A9ł|q9 daty jej doĘc'enią{
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