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skladu orzekaj4cego Regionalnej Izby obrachunkowej w
z

tr

odzi

dma 27 listopada 2018 roku

w sprawie moZliwoSci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Wr6blew'
Dzialajqc na podstawie art; 246 ust. 1 uStawy

publicznych (tekst jeclnolity

z

z

dnia

27 sierpnia 2009 roku o

2017 roku, poz. 2077

z

finansach

p62niejszymi zmianami), sklad

arzekaj4cy Regionalnej Izby obrachunkowej wtr-odzi w skladzie:

i.

GraZyna Kos

- przewodntczqca

2.

Pawel Dobrzyfrski

- czlonek

a

Bogdan N,4gwa

- czlonek

J"

uchwala, co nastgPuje;

pozytywnie opiniuje mozliwoSd sfinansowania deficytu budzetu przedstawionego w projekcie
uchwatry budzetowej Gminy Wr6blew na 2019 rok.

Uzasadnienie
Na podstawie wielkoSci zawartych w projekcie uchwaly budzetowej Gminy Wr6blew
zl
ustalono" 2e na 2019 rok planuje sig dochody budzetowe w kwocie 23.873.452132
zgodnie
orazWdatki budzetowe w kwocie 24.174.400,68 zl. Deficyt budzetu na2019 rok
z art.217 ust. 1 ustawy z dnia27 sierynia 2009 roku o finansach publicznych, jako tSanica
zl
migdzy dochodami a wydatkami budzetu uksztaltuje sig na poziomie 300.948'36

przewiduje sig jego sfinansowanie przychodami pochodz4cymi ze 2r6del okreslonych
w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finausach publicznych' Ujqte

i

pokrycie
w projekcie budzetu przychody w kwocie 1"400.000,00 zl przeznaczone zostan4 na
zaci4gnrEtych
planowanego def,rcytu w wysokoSci 300.948,36 zl oraz na splatq wczesniej
zobowrqzah

w

w

wysokoSci 1.099.051,6

4 zl. W

przedlokonym projekoie uchwatry budZetowej

do

zaciqgnigcia

w

ocenie Skladu Orzekajqcego ustalone

limity

zobowr'4zah

z tytulu planowanych

2019 roku zobowtqzah dlugoterminowych, spelniaj4 wymogi zawarle

publicznych'
w art. 212 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach
V/ oparciu o przed\o1one do zaopiniowania dokumenty Sklad Otzekajqcy stwierdzitr,

Ze

obciqkenie budzetu Gminy Wr6blew splatami

tat z tytulu zaciqgnigtych

wczesniej

wskaZnika splat
zobowiqzan wraz z odsetkarni nie przekro czy w 2019 roktr dopuszczalnego

z

zobowi4zan obliczonego zgodnie z postanowieniami art.243 ustawy o finansach publicznych.

Z danychvrykazanychprzezjednostkg w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika
nadto, 2e powy|szy wskaznik zachowany zostanie we wszystkich latach objgtych przedl.ohon4
prognoz4 dlugu"
Zgodme z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia27 sierpnta 2009 roku o finansach publicznych
opinia jest publikowanaprzezjednostkg samorz4du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej

w ustawie z dnia
6 wrzeSnia 2001 roku o dostgpie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2078 roku,
otrzymama od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach okreSlonych

poz.

133 0

z p62mejszymi zmianami).

Od niniejszej uchwaly na podstawie ar1" 20 ust.

I ustawy z dniaT paldziernika

roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (tekst jednolity

z

1992

2016 roku, poz. 561)

przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w N,odzi w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

