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Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowei w Lodzi
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Zapolice.

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

publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniĄszymi zmianami), Skład OrzekĄący

Regionaln el lzby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1" Grażyna Kos

2. Barbara Polowczyk

3. Paweł Dobrzyński

- przewodnicząca

- członek

- członek

uchwala co następuje:

odstępuje od wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy

Zapolice na 2013 rok w związku z opracowaniem projektu budzetu na 2013 rok, który

nie zawiera deficytu budżetu.

uzasadnienie

Skład Orzekający wydał przedmiotową opinię w oparciu o dane wynikające

z projektu budżetu Gminy Zapolice oraz prognozy kwoty długu. Z przedłożonych

dokumentów wynika, że na 2O1g rok zaplanowano dochody w wysokości

13.690.000,00 zł orazv,tydatki w wysokości 12,528.000,00 zł.
\ - Na podstawie powyzszych wielkości dochodów i wydatków ustalono, że

w budżecie Gminy Zapolice na rok 2013 nie występuje deficyt. Róznica między

dochodami a wydatkami budżetu wynosi 1.162.000,00 ż i stanowi nadwyzkę budzetu

określoną zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych. Z dokonanej analizy przedłożonych dokumentów wynika, że Gmina

Zapolice nadwyzkę budzetu planuje w całości przeznaczyc na spłatę rat kredytów oraz

pożyczek,

Z uwagi na powyzsze, Skład OrzekĄący postanowił wydać opinię jak w sentencji

niniejszej uchwały.

Zgodnie z ań,246 ustawy z dnla 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

opinia jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od

dnia jej otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych
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w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz,U,Nr

1 12, poz, 1 198 z póżniĄszymi zmianami).

Od niniejszej uchwały na podstawie ań, 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pażdzlernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z2001roku Dz. U. Nr

55, poz. 577 z późniĄszymi zmianami) przysługuje odwołanie do pełnego składu

Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej

doręczenia.


