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UCHWAtrA Nr II-00310
SkladuOrzekaj4cego
Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Biatymstokuz dnia10grudnia2010r.
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13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawyz dnia7 paidziemika 1992r. o
(tekstjednolityDz.IJ. z 2001r. Nr 55, poz.577 z
chunkowych
p52n. zm.) oraz ZarzqdzemaNr l/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. PrezesaRegionalnejIzby
Obrachunkowej w Bialymstoku w sprawie wyznaczania sHad6w orzekaj4cych i ich
przewodniczqcych dziatajqcych w siedzibie RIO w Biall
zamiejscowych w tr-om7yi Suwalkach
Sklad Orzekajacyw osobach:
- przewodniczqca
JoannaSalachna
Anna Ostrowska
czlonek
AleksanderPiszczatowski - czlonek

/

opiniuje
1 . porytywnie: projekt budzetui uchwalybudzetowejMiasta Biatystokna 201ft.
wrazz objaSnieniami
2 . pozytywnie: mozliwoSi sfinansowaniadeficytu przewidzianegow projekcie
budzetuMiastaBialystok

Uzasadnienie
Opinia powylsza zostala wydana po przeprowadzeniu anahzy przedloZonego
z dnia l2 listopada2010r.:
ZarzqdzeniemPrezydentaMiasta BialegostokuNr 39661470110
- projektu uchwaly w sprawie budZetu Miasta Bialegostoku na 2011 rok wraz z
zalqczntkarnt,
- obja6nierido budzetuMiasta Bialegostokv,na20lI rok.
Ponadto przy opiniowaniu moZliwoSci sfinansowania deficytu przewidzianego w
badanym projekcie odwolano siE do opinii RIO o przedlo2onym projekcie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 20ll-2021 (Uchwala Skladu Orzekajqcego Nr II-0031134110z dnia 10.12.2010r.).
W toku badania projektu uchwaly budZetowej Miasta Bialystok stwierdzono, iz
projekt spelnia wymogi konstrukcyjne wyznaczone dla uchwaly budzetowej przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych, zal w jej treSci nie stwierdzono
Zadnych ni eprawidlo wo Sci.
Na marginesie sklad orzekaj4cy postanowil wskaza6, iz w obowi4zujqcym stanie
prawym do projektu uchwaly budzetowej zil.qcza siE uzasadnienie,a nie objaSnienia(art.
238 ust. 2 pkt I ustawy o finansachpublicznych).
W badarrym projekcie przewidziano deficyt budzetowy w wysokoSci
266.893.57721.Zgodnie z $ 3 projektu ma byd on pokryty przychodami zwrotnymi: kredytami (kwota 166.893.577zl); - emisj4 obligacji (kwota 100.000.000zl). Wskazane
2r6dlapokryciadeficy'tusqzgodnezart.2lTust.2-odpowiednio-pkt2ilustawyzdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przychody z tych tytulow przewidziane
zostalyw planie przychod6w i rozchod6w budzetowych (Zalqcznik Nr 5 do projektu) oraz
w przychodach zawartych w WPF. ZwuZywszy, iz w opinii skladu orzekajqcego o
projekcie WPF nie stwierdzono w zakresie prognozy kwoty dlugu (na rok 20lI i lata
nastgpne) naruszenia obowi4zuj4cych przepis6w, mozliwoS6 sltnansowania deficytu
zo stalazaopini owana pozyly wnie .
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Maj4c na uwadze powy2sze- orzeczonojak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej uchwaly slu2y prawo wniesieniaodwolania do pelnego skladu
ul. Branickiego13.
w Bialymstoku,
Izby Obrachunkowej
KolegiumRegionalnej

