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a dnfla 26 lfrstopada2014 roku

w sprawie opinii o przedloilonyrn przez Zarzqd Powiatu w Szcz5rtnie projekcie uchwaly
bud2etowej Fowiatu Szczycienskiego na 2015 rdk oraz o rno2liwo6ci sfinansowania
deficytu bud2etu przedstawionego w tym projekcie.
Sklad Orzekaj4cy Regionatrnej lzby Obrachuntr<owej w Olsztynie w osobach:
Frzewodnicz4cy:
Czlonkowie:

HalinaStanny
Janusz Facon
I{r zy sztof M o 6cibrocki

dzialajqc na podstawie art. 79 wst. 2, u.tzwiqzku z art. 13 pkt 3 ustawg z dnia 7 paildziennika 1992
roku o regionalngehizbach obraehunkowgch(tehstjednolitg: Dz" U. z 2012 r. po2.1113ze zm.), w
rutiqzku z aft. 246 ust. 1 ustawg z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansaeh publiczngch (tekstjednolitE:
Dz. tl. z 20tr r. poz. 885 ze zm.)postanawia:
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Uzasadnienie
W dniu

tr"4 tristopada 2OI4

r. wplpal

do R.egionalnej \zby Obrachunkowej

w Olsztynie projekt uchwaty budzetowej Fowiatu Szczycienstr<iegona2}15
Za'rzyd Powiatu w Szczytnie Uchwala Nr 100/XXUII/20

rok.

L4 z dnia L3 listopad,a 2OI4

r. w sprawie projektu bud2etu powiatu na 2015 r", pnzedloiryl pawybszy projekt Radzie
Powiatu.
Sktad Orzekaj4cy R.egionalnej Izby Obrachunkowej

w Olsztynie dokonal oceny

projektu uchwaly budietowe.j pod wzglgdern zgodnosci z prawem, 4 w szczegolno6ci z

2

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubtricznych (tekst jednotrity: Dz. LJ" z 2OI3
r", [)a2.885 ze zrn.\.
Bior4c pod uwagg przedstawione wielkosci dochodow i rnrydatkow budzetu na 2015
rok, w tyrn dochody i wydatki bie2qce, Sklad Orzekaj4cy stwierdza, 2e zasada wynika.jqca
z art" 242 :u"st.1 ustawy o finansach pubnicznych zostala zachowana"
Projekt budZetu zosta!. sporz4dzony w pelnej szczegolowosci klasyfikacji bud2etowej
w zakresie dochodow i wydatkow.
Projekt budietu
poitstawowych

obok czEsci tabetrarycznej zawiera takite objasnienia

1rodet dochodow oraz ornowienie wydatkow

dotycz4ce

z podziatern na biez4ce

i inwestycy.jne.
Sklad {3rzekaj4cy Regiona.lnej nzby Obrachunkowej

w Olsztynie wydaj4c opinig o

mo2liwosci sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Szczycieflski ustanil, co
nastqpuje: w Powiecie Szczycienskim planowane dochody na

2AI5

rok w5mios4

76.633.016,44 zL, planowane wydatki - 78.259.253,OA d, deficyt budZetu wyniesie
1.596.237,00 zL, przychody br.ldzetu vr5mios4 2.400.000,00 zL, a rozchody wynios4
803.763,00 zl.
Zarz4d Fowiatu w Szczytnie w $ 3 pnojektu uchwaty hud2etowe.j wskazal, ze deficyt
budietu

zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z kredyt6w. Wymienione

2r6dlo

przychodow jest zgodne z att.2L7 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Sposob sfinansowania

deficytu

budietu

przedstawiono

w zal.4czniL<tr Nr 7

Frzychody i rozchody budietu w 2An S r., bgd4cego integraln4 czeSci4 projektu uchwaty
budietowej Powiatu Szczyctenskiego na 2015 rok.
Bior4c powyzsze pod uwagg postanowiono jak w sentencji uchwaty.
Od niniejszej uchusalg shthg adwotanie d.o Kalegium Regionalnej lzbg Obrachunkowej
w Olsztgniew ciqgu 14 dni ad d.atgjej dorgczenia.

Przewodnicz4cy Skladu Orzeka.j4cego

