
Uchwała Nr IV l13 l2015
składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi

z dniaZ2 stycznta 2015 roku

w sprawie mozliwoŚci sfinansowania deficytu budzetu Grniny Zapollce.

Działając na podstawie art" 246 ust" 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), Skład Orzekający

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1, Paweł Dobrzyński

2. Grażyna Kos

3. Barbara Polowczyk

- przewodniczący

- członek

- członek

uchwala, co następuje:

pozyĘwnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budzetu przedstawionego w projekcie

budzetu Gminy Zapolice na20l5 rok, zuwagązawartąw uzasadnieniu.

Uzas"U"renie

Na podstawie wielkości zawatlrych w projekcie uchwały budzetowej Gminy Zapolice

ustalono, żę na 2015 rok planuje się dochody budzetowe w kwocie 13.742,674,00 zł oraz

wydatki budzetowe w kwocie 14.64I.110,39 zł. Defic7t budzetowy na 2015 rok zgodnie

z art. 2I7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnla 2009 roku o finansach publicznych jako rożnica

między dochodami a wydatkami budzetu ukształtuje się na poziomie 898,496,39 zł. Zakłada się,

że deftcli ten zostanie pokryty przychodami pochodzącyml ze źrodeł określonych w art. 27] ust.

2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych"

_ }vdajac przedmiotową opinię Skład Orzekający przyjął za podstawę, ż planowan€
,ń rś

na 2105 rok dochody zostaną w pełni zrealizbwane a plan wydatków nie ulegnie

zwiększeniu. Uwagi doĘczące ww. kwestii zostaĘ zawarte w opinii o projekcie budżetu

Gminy Zapolice na 2015 rok (uchwala nr IV / 12 l 2015 Składu Orzekającego z clnia

22 sĘcznia 2015 roku).

Zgodnie z art. 246 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opinia

jest publikowana przęz jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej



2

otrzymania od regionalnej izby obrachuŃowej na zasadach określonych w ustawię z dnia

6 v,lrzęśnta 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity z2014 roku,poz.78ż).

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnta7 października l992 roku

o regionalnych izbach obrachunkovvych (tekst jednolity z 20Iż roku, poz. 1113 z pożniejszymi

zmianami) przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Łodziw terminie l4 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
Skła$; Orzekającego
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