
 

UCHWALA Z.III.SO.I1426 -l/52 /09 

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie z dnia 17 grudnia 2009 roku 

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez 
 Miasto Nowy Targ w projekcie budżetu na 2010 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm./ w 
związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. 
U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm./ oraz w związku z art. 121 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustaw~ o finansach publicznych /Dz. U. Nr 
157, poz. 1241 - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie w osobach: 

Przewodniczący 
Członkowie: 

- Bożena Jakubowska 
- Teresa Kulka 
- Marek Łopata 

postanawia pozytywnie zaopiniować: 

możliwość sfinansowania deficytu budżetu Miasta Nowy Targ na 2010 rok. 

UZASADNIENIE  

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym 
Sączu w dniu 18 listopada 2009 r. wpłynął projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy 
Targ na 2010 rok. 

W przedstawionym przez Burmistrza Miasta Nowy Targ projekcie budżetu na 2010 
rok, sporządzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/, zaplanowano wydatki budżetu na wyższym 
poziomie niż prognozowane dochody. Różnica w kwocie 11.395.209 zł stanowi deficyt 
budżetu Miasta. Relacja deficytu budżetu do dochodów budżetu Miasta Nowy Targ 
stanowi 14,6 %. Stosownie do postanowień projektu uchwały budżetowej, deficyt ten 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. 

W skazane w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok, źródło sfinansowania 
deficytu znajduje uzasadnienie w przepisach art. 217 ust. 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/. Zdaniem Składu 



 

Orzekającego brak jest podstaw do kwestionowania możliwości pozyskania środków z 
tego źródła przez Miasto. 

Pouczenie 

1. Niniejsza opmIa winna być opublikowana przez jednostk~ samorządu terytorialnego w 
trybie przewidzianym przepisami art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych. 

2. Zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej opinii, 
Burmistrzowi Miasta przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej dor~czenia. 

 


