
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

z dnia 14 grudnia 2016 roku 

w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Zapolice. 

U c h w a J a Nr IV / 331 / 2016 

Dzialaj^c na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lodzi w skladzie: 

pozytywnie opiniuje mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu przedstawionego w projekcie 

budzetu Gminy Zapolice na 2017 rok. 

Na podstawie wielkosci zawartych w projekcie uchwaly budzetowej Gminy Zapolice 

ustalono, ze na 2017 rok planuje si? dochody budzetowe w kwocie 19.700.000,00 zl 

oraz wydatki budzetowe w kwocie 20.840.000,00 zl. Deficyt budzetowy na 2017 rok -

zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - jako 

roznica mi?dzy dochodami a wydatkami budzetu uksztaltuje si? na poziomie 1.140.000,00 zl. 

Zaklada si?, ze deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodz^cymi ze zrodet okreslonych 

w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uj?te 

w projekcie budzetu przychody z tytulu zaplanowanych do zaci4gni?cia kredytow na rynku 

krajowym w kwocie 1.480.000,00 zl, przeznaczone zostan^ na pokrycie planowanego deficytu 

budzetu w wysokosci 1.140.000,00 zl oraz splat? wczesniej zaci^gni?tych zobowi^zah 

w wysokosci 340.000,00 zl. W ocenie Skladu Orzekaj^cego ustalony w przedlozonym 

projekcie uchwaly budzetowej limit zobowi^zah z tytulu pianowanych kredytow na 

sfinansowanie planowanego deficytu budzetu oraz splat? wczesniej zaci4gni?tych zobowiqzah 

spelnia wymogi zawarte w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych. 
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W oparciu o przediozone do zaopiniowania dokumenty Skiad Orzekaj^cy stwierdzii, 

iz obci^zenie budzetu Gminy Zapolice spiatami rat z tytulu zaci^gni?tych wczesniej kredytow 

i pozyczek wraz z odsetkami od tych zobowi^zan nie przekroczy w 2017 roku 

dopuszczalnego wskaznika splat zobowi^zah obliczonego zgodnie z postanowieniami art. 243 

ustawy 0 finansach publicznych. Z danych wykazanych przez jednostk? w projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej wynika nadto, ze powyzszy wskaznik zachowany zostanie 

we wszystkich latach obj?tych przedlozon^ prognozy diugu, przy zalozeniu pelnej realizacji 

przyj?tych w prognozie wielkosci, w tym przede wszystkim uzyskania planowanych 

dochodow (zarowno biez^cych, jak i maj^tkowych), utrzymania zakladanego poziomu 

wydatkow oraz osi^gni^cia planowanych nadwyzek budzetu. 

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

jest publikowana przez jednostk? samorz^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej 

otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 

6 wrzesnia 2001 roku o dost?pie do informacji publicznej (tekst jednolity z Dz. U. 2016 roku, 

poz. 1764). 

Od niniejszej uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 

roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 561) 

przysluguje odwolanie do pelnego sktadu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ^ 

w Lodzi w terminie 14 dni od dnia jej dor?czenia. 
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