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Obrachunkowej wŁodziz dnia ll grudnia 20l8 r. rv sprawie rnożliwościsfinansowania
deficytu budżetu Gnriny Sieradz..

Zpoważaniem
Przewodniczący Skladu Orzekającego
Grazyna Kos

Id] A28cC229-99EA-45ó9-962E-95

pżeż:

W ŁDdż]

l

9D857E649

E €ktronrżn

e podpisany

Gra4fu Kos Rlo

Uchwała Nr IV

l3O7

W

pEez

tódżi

l2Ol8

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 1 l grudnia 20l 8 roku
w sprawie moż|iwościsfinansowania deficytu budźetu Gminy Sieradz.

Działając na podstawie ań. 246 ust.
publicznych (tekst jednolity

z 20l7

l

ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

roku. poz, 2077

z

późniejszymi zmianami). Skład

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

l.
2.
3.

Grażyna Kos

- przewodnicząca

Paweł Dobrzyński

- członek

Bogdan Łągwa

- członek

uchwala, co następuje:

pozyt}Ąvnie opiniuje możliwośćsfinansowania deficytu budżetu pI,zedstawionego

rł,

projekcie uchwĄ budżetowej Gminy Sieradz na 20I 9 rok,

uzasadnienie
Na podstawie wielkości zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sieradz

ustalono,
41.251.77

żę na 2019 rok planuje się dochody

0,00

zl

budżetowe

w

kwocie

oraz wydatki budżetowe lł, kwocie 42.131.150,,00 zl. Deficyt budżetu

na 2019 rok zgodnie

z

art, 217 ust.

l

ustawy

z

publicznych, jal<o różnica między dochodami

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

a

wydatkami budżetu ukształtuje się

na poziomie 879.380,00 zł i przewidu.ie się.iego sfinansowanie przychodami pochodzącymi

ze źr6dełokreśIonych w art, 2l7 ust. 2 ustawy

z

dnta 27 sierpnia 2009 roku o flnansach

publicznych. Ujęte w projekcie budżetu przychody w kwocie 1.470.000,00 zl przeznaczone

w wysokości 879.380,00 zł oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 590.620,00 zł. W ocenie Składu
zostaną na pokrycie planowanego deficytu

Orzekającego ustalone w przedłożonym projekcie rrchwĄ budżetowej lirnity zobowiązań
z §tułu planowanyclr do zaciągnięcia w 20l9 roku zobowiązań długotenninowych. spełniają

wymogi zawarte w art.

żlżust. l

pkt 6 ustawy

z

dnia ż7 sierpnia 2009 roku o flnansach

publicznych.

W oparciu o przedłożone do zaopiniowania dokumenty Skład Orzeka.iący stwierdził,

że obciążenie budżetu Gminy Sieradz

spłataIni rat

z

tytułu zaciągniętych wczeŚniej

zobowlązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 20l9 roku dopuszczalnego wskaźnika spłat

zobowiązańobliczonego zgodnie zpostanowieniami art. 243 ustawy o finansach puUli"rny"ł,l

Z

rlanych wykazanych przezjednostkę w projekcie Wielo|etniej Prognozy Finansowej wynika

nadto, źe powyższy wskaźnik zachowanv zostanie we wszystkich |atach objętych przedłożoną

prognozą długu.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia ż7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
opinia jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej

otrzymania od legionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia

6 września 200l roku o dostępie do informacji publicznej

(tekst jednolity

z 20l8

roku,

poz. l330 z późniejszymi zmianami).
Od niniejsze.| uchwały na podstawie art. 20 ust.

roku

o

l

ustawy z dnia 7 października 199ż

legionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity

przysługuje odwołanie

ł,Łodzi w terminie l4

z 20l6

roku, poz. 56l)

do pełnego składu Kolegium Regiona|nej Izby

dni od dniajej doręczenia,

Obrachunkowej

