UCHWAŁA Nr 11-00312-122/11
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
przez Powiat w Bielsku Podlaskim.
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U . z 2001 r. Nr 55, poz. 577,
z późn. zm.), art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U . Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów
orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i
Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach
Skład Orzekający w osobach:
Agnieszka Gerasimiuk
Bogusław Dębski
Anna Ostrowska

- przewodnicząca
- członek
- członek
opiniuje pozytywnie

możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Powiatu w Bielsku
Podlaskim Nr X / 7 6 / l l z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Bielskiego na 2011 rok.
Uzasadnienie
Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim Uchwałą Nr X/76/l 1 z dnia 19 września 2011 r. w
sprawie zmian w budżecie na 2011 rok dokonała korekt, skutkujących zwiększeniem
dotychczasowego deficytu do kwoty 3.419.475 zł. Jako źródło pokrycia powiększonego
deficytu wskazano planowane do zaciągnięcia kredyty w dotychczasowej wielkości
(1.424.626 zł) i wolne środki w kwocie 1.994.849 zł (wzrost o 370.746 zł). Wskazane
źródła sfinansowania deficytu są zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Analiza bilansu z wykonania budżetu za 2010
rok wskazuje, że powiat dysponuje wolnymi środkami w wysokości wystarczającej do
pokrycia zwiększonego deficytu.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wydał opinię pozytywną o
możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu.
POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od otrzymania
uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Agnieszka Gerasimiuk

