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Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 5 grudnia 20l7 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Sieradz na 2018 rok,

Dztalaląc na podstawie art. 13 pkt

3

ustawy

z dnia 7

pażdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.IJ. z 2016 roku, poz.561), Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

l. Barbara Polowczyk

-

przewodnicząca

2.

(irażyna Kos

- członek

_).

Paweł Dobrzyński

- członek

uchwala, co następuje:

Opiniujc się pozyĘwnic projckt budżetu Gminy Sieradz na 2018 rok.

uzasadnienie
Skład Orzekający ro7,patrzs,ł przedłożony przez Wójta Grniny projekt budżetu Gnin1,
Sicradz na 2018 rok. Na podstawie powyższego projęktu ustalono, co następuje:

zł. Z ogólnej kwoty
bleżące, a 5.000,00 zł na dochody

Dochody budżetu kształtują się na poziomie 40.384.4]9,00

cltlchodów

40,379.419,00

l,ł przypada na

dochody

majątkowe. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 41.653.859,00 zł, z tego wydatki bieżące

stanowią 37,936,006,96

zł, a

rnaj

ątkowe 3.717.85ż.04 zł. Z powyższych danych wynika,

żc występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, oo zapcwnia zgodnośó

z wymogami

arL.

242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst

jcdnolity Dz.U, z 2017 rokl, poz.2077).

Iłozchody budżetu l,wiązane
clługotcrrninowych zaplanowatro
planowar-rych

w

ze spłatą zaciągniętych

wcześniej zobowiązań

kwocie 590.620,00 zł. Przychody budżetu z

1ytułu

do wyemitowania papierów wartościowych, z przezlaczcniem na sfinansowanię

pleurowanego defic}tu

oraz spłatę zaciągniętych wcześniejzobowiązari

zaplanowano

w wysokości1.860.000,00 zł.

W ocenie Składu Orzekającego, po

dokonaniu ana|izy przedłożonych materiałów,

stwierdza się, żc zakres projcktu budżetu oraz jego szczegółowośćsą zgodne
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

z wymogami

Opinię Składu Orzekającego sformułowaną w niniejszej uchwale,
do postalrowicń zawartyclr w art. 238 ust. 3 ustawy

z

stosowllic

dnia 2'I sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych, Wójt Gminy jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budźetu, I{adzic
Gminy.

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

z dnia'l pażdziernlka

1992

t.

o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

