Uchwala Nr IV
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej

1354 12015

lzby Obnachunkowej w tr odzi

z dma 9 grudnia 2015 roku
w sprawie moZliwo6ci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Wr6blew.

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
poz. 885 z p62niejszymi zmianarri), Sklad

Dziataj1c na podstawie art. 246 lust. 1 ustawy

publicznych (tekst jednolity

z

2013 roku,

Orzekaj4cy Regionalnej lzby abrachunkowej w N-odzi w skladzie:

Kos
2. Pawel Dobrzyriski

- czlonek

3. BarbaraPolowczyk

- cztonek

1. Grazyna

- przewodnicz4c

uchwala, co nastgpuje:

pozytywnie opiniuje mozliwoS6 sfinansowania deficytu budzetu przedstawionego w projekcie
budzetu Gminy Wr6blew na20I6 rck.

Uzasadnienie
Na podstawie wielkoici zawartych w projekcie uchwaly budzetowej Gminy Wr6blew
ustalono, 2e na 2016 rok planuje sig dochody budzetowe w kwocie 18.708.080,00 zl. oraz

wydatki budzetowe w kwocie 20.514.000,00 zl. Deficyt budzetowy na 2016 rok zgodnie

z art.2I7 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznychjako rohnica
miEdzy dochodami a wydatkami budzetu uksztahuje sig na poziomie 1.805.920,00 zl. Zaklada
sig, 2e deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodz4cymi ze 2r6del okreSlonych w art.

2I7 ust.2 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009' roku o finansach publicznych

.

W oparciu o przedNohone do zaopiniowania dokumenty Sklad Orzekajqcy stwierdzil,i2
obci4Zenie budZetu Gminy Wr6blew sptatami rat z t7rtilu zaci4gnigtych wczesniej kredyt6w,

po?yczek oraz odsetek od tych zobowiqzafi nie przekroczy

wskaZnika sptrat zobowi4zan obliczonego zgodnie

z

w

2016 roku dopuszczalnego

postanowieniami art. 243 ustawy

o finansach publicznych. Z danych wykazanych przez jednostkg w projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej wynika nadto, 2e pov,ry2szy wskaZnik zachowarry zostanie we
wszystkich latach obj gtych przedlolonq pro gnozq dlugu.

2

Zgodnie z art.246 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opinia

jest publikowana przez jednostkE samorz4du terytorialnego w terminie

7

dni od dnia jej

otrzymania od regionalnel izby obrachunkowej na zasadach okreSlonych w ustawie

z

dnia

6 wrzeinia 2001 roku o dostgpie do informacji publicznej (tekst jednolity 22074 roku, poz.
7

82 z p62niejszymi zmianami).

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

roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednoiity

z p6lnrejszymi zmianami)

z

dnia 7 pu2dziernika 1992

z 2072 roku, poz. 1113

przysLuguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej wtr-odziwterminie 14 dni od dnia

jej dorgczenia.

