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Slilrrtlu () rzcka.i ącego l{cgionalnci lz,by ()bracłrunl<orvc.i lv ł,oclzi

z clllia 20 grudllia 2013 rokr-r

w sprawic rlrozliwości sfinansowania clclicytu buclzctowcgo GminY ZaPolicc

I)ziałając lla poclstawic art. 246 ust, l ustawy z

o ijnansach publicznych (tckst jcclnolity ,l, 2013 roku, poz,

Skłacl Orzckający l{cgiorralncj Izby Obraclrunkorvcj w ł,odzi

cjrria ż1 sicrpnia ż009 ł,oku

tj85 z pozrricjszyrni znrianiurri).

w składzic:

dcficvtu buclzcltt plzcclstaiviot,lcgo

1 . }'awcł l)obrz_vriskr

2. ()razyrra I(os

3. l]arbara l)o1owozyl<

przcwoci1,1iczilcy

członck

członck

uchwala, co następlrjc:

pozytl,rvnic opirriujc nrozlir,vość slltralrsowattia

w projckcic brrclzciu (iminy Zapolicc na 20l4 rok,

[Jzasadrricnic

Na poclstawic wiclkości zawartych w projekcie uchwały budzctowcj (iminy zapolico

ustalontl, że na 20 l4 rolł plarrr,rjc się clochocty bucizctor,vc w kwocic

]2.849,000,O0,zloraz wydatki buclzetowc w kwocic t3.808.000,00 zł. I)clicyl b.rclzctowy na

2014 rtll< zgoclnic r, a1,1.217 ust. 1 ustawy z clrria 27 sicrpnia 2009 roku o finansaclr

publiczrll,clr jalro róznica nrięcizy clochoclarni a wydatkami bucizctu r,rksztaltr_rjc się na pozioulic

959.000,00 zł. Za|<łacla się, zc ctcficyt lcn zostanic pokryty przyclroclami pocl-roclzącymi zc

źroclcł okrcślonych w art. 2l7 ust. 2 ustawy ,z rlnra 27 sierpnia 2009 roku o llnansacl]

pr,rbliczrlych .

W oparcir_i o przcciłoz<lnc clo zaopiniowirnia clokunrcnty Skłac1 Orz-ckającY strvicrdził" iŻ

obciążcnic bilcizctl_t Grnirry Zapolicc spłatałni rat z tytułu zaciągrriętyclr wczośnicj krcclytów,

poz_r,cz,ck oraz oclsotcl< od tyclr zoboiviązań nic plzelrroczy w 2014 roku dopuszczalncgo

r.vskaztlilęa spłat zoborviązań obliczor'cgo zgoclnie z postanowicniami art, 243 ustawy

o finiursach publicznych. /, clanyclr wykazanych przezjcclrrostkę w projckcic Wiclolclnicj

Prognozv }iinansowc_j wi,nika naclto, ,żc pol,vyźszy rvskaznik zirchowany ZoStallic \Vc

wszystkiclr 1ataoh objętyclr przcclłozoną prognozą ciługu, przy z,ałc>,żcniu pcłncj rcalizacji

przyjętych w progrrozic wielkclści, w tym przcde wszystkim r_rzyskania planowanych
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dochodów (zarówno btcż.ących,jak i majątkowych w tym ze sprzedazy majątktr), utrzymania

zakładancgo poziomu wydatkow oraz osiągnięcia planowanych nadwyzck budzetu.

Mając na uwadze powyższc, postirnowiono jak w scntencji.

Zgodnte z art.246 ustawy z dnta27 sterpnta 2009 roku o finansach publicznych oPinia

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

otrz;ymania od rcgionalnej izby obrachunkowej na zasaclach określonych w ustawic z drria

6 wrzcśnia 2001 roku o clostępie do informacji publicznej (Dz. tJ. Nr 7lŻ, poz. i198

z pożnicj szynri zmi anami).

od niniejszcj uclrwały na podstawic ań. 20 ust. 1 ustawy z dnl,a 7 pażdz,iernika 199Ż

roku o rcgionalnyclr izbach obrachunkowych (tekst jcdnolity z ż012 roku, Poz, 1113)

przysłrrgujc odlvołanie do pcłnego składu Kolegium Rcgionalnej Lzby Obrachrrnkowej

w ł,odzi w tcrminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
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