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Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
zdnra 26 listopada2}l4 roku

w sprawie mozliwo6ci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Wr6blew.

Dzialaj4c na podstawie art. 246 ust.

publicznych (tekst jednolity

z

I

ustawy

- czlonek

Polowczvk

- czlonek

Pawel

3.

Barbara

z po1niejszymi zmianarni), Sklad

wLodzi w skladzie:

- przewodnicz4ca

Kos

Dobrzyriski

2.

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

2013 roku, poz. 885

OrzekajEcy Regionalnej Izby Obrachunkowej
1. GraZyna

z

uchwala, co nastgpuje:

porytywnie opiniuje mozliwo6i sfinansowania deficytu budzetu przedstawionego w projekcie
budzetu Gminv Wr6blew na 2015 rok.

UzrsLdnienie
Na podstawie wielkoSci zawafiych w projekcie uchwaty budZetowej Gminy Wr6blew
ustalono, 2e na 2015 rok planu.ie sig dochody budzetowe

w kwocie

18.145.225.00 zN oraz

wydatki budzetowe w kwocie 18.666.345,00 zl. Deficyt budZetowy na 2015 rok zgodnie

z art.2I7 ust. 1 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako r62nica

migdzy dochodami a wydatkami budzetu uksztaltuje sig na poziomie 521.120,00 zN. Zaldada
sig, ze defrcyt ten zostanie pokryfy przychodami pochodz4cymi ze 2r6del okreslonych w art.
217 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

.

W oparciu o przedlohone do zaopiniowania dokumenty Sktad OrzekajEcy sl*vrerdziL, i2
obci4Zenie budzetu Gminy Wr6blew splatami rat

ztyt.ilu zaciqgnigtych wczedniej kredyt6w,

poiryczek oraz odsetek od tych zobowi4zaft nie przekroczy

wskaZnika splat zobowiqzafi obliczonego zgodnie

o finansach publicznych. Z

z

w 2015 roku dopuszczalnego

postanowieniami art. 243 ustawy

darrych wykazanych przez;jednostkg

w projekcie Wieloletniej

Prognozy Finansowej wynika nadto, 2e powyZszy wskaznik zachowany zostanie we
wszystkich latach objgtych przedlohon4 prognoz4 dlugu, przy zalozeniu pelnej rcalizacji

przyjgtych

w

prognozie wielko6ci,

w tym przede wszystkim uzyskania

planowanych

2

dochod6w (zar6wno bieh4cych,

jak i

maj4tkowych), utrzymaria zaldadanego poziomu

wydatk6w oraz o si4gni gcia planowanych nadwyZek budzetri.
Zgodnie z art. 246 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opinia

7 dni od dnia jej
okreSlonych w ustawie z dnia

jest publikowana przez jednostkg samorz4du terytorialnego w terminie
otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach

6 wrzeSnia 2001 roku o dostgpie do informacji publicznej (tekst jednolity 22014 roku, poz.
782).

Od niniejszej uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy

roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (tekst jednolity

z

dnia 7 pu2dzienika 1992

z

2012 roku, poz.

1113

z poLniejszymi zmianami) przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej
lzby Obrachunkowej wtr odzi w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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