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Sktadu Orzekaja.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii dotycz^cej mozliwosci sfinansowania deficytu
budzetowego Gminy Krzyzanow

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Sktad Orzekajqcy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Boguslaw Wenus - przewodnicza.cy
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - czlonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek

uchwala, co nast^puje:

OdstQpuje sie. od zaopiniowania mozliwosc sfinansowania planowanego w projekcie uchwaty
budzetowej deficytu budzetu Gminy Krzyzanow na 2015 rok, ze wzgl^du na zaplanowanie
budzetu zrownowazonego.

Uzasadnienie

Formuiujgc niniejsza_ opinie. Sklad Orzekaj^cy wzia.J pod uwage. dane wynikaj^ce z
projektu budzetu Gminy oraz z projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie zawartych w projekcie budzetu wielkosci dochodow i wydatkow ustalono, ze
jednostka zaplanowata budzet zrownowazony, czyli taki w ktorym dochody i wydatki
zaplanowane zostaty w rownej wysokosci. Gmina planuje pokryc wydatki biezqce dochodami
biez^cymi, zakladaj^c przy tym nadwyzke. operacyjn^ w wysokosci 2.931.715,00 zt, co
wypeJnia dyspozycje. art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Jednostka nie planuje zaciqgac zobowia_zan, zatem nie ustalita limitu zobowi^zan okreslonego
w art. 89 ust.l w zwia.zku z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Z uwagi na powyzsze Sktad Orzekaj^cy postanowil wydac opinie. jak w sentencji uchwaty.
Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku niniejsza opinia

podlega publikacji przez jednostke. samorzqdu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o doste.pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od opinii wyrazonej w uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, przysluguje odwotanie do petnego skJadu Kolegium.

Skla


