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z dnia 19 grudnia 2014 roku

Składu Orzckającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii doĘczące'j projektu budżetu Gminy Zytno na 2015 rok

Na podstawic art'l] pkt.3 ustawy Z d,nia 7 pażdziemika 1992 roku
o rc{itlnalny'ch izbach obrachunkowych 0't' Dz' U' z Ż0IŻ r', poz. |113 ze
zllliallalli) Sklad Orzckający Rcgionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi:

l' tiogclan ł.ągwa
f. Paweł Jaśkiewicz
3. Wojciech Newereńczuk

przewodniczący
członek
członek

uchwala, co następuje:

()piniuje pozytywnie projckt budżętu Gminy Żyno na 2015 rok
!]\\.l!.1ł l|i\\'łfl! ir uzasadn ieniu.

Uzasadnienie

Sklad Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy Zytno
proiekt budżetu Gminy Zytno na 20l5 rok oraz autopoprawkę do projektu.

W projekcie budżetu Gminy Zytno na2015 rok zaplanowano:
_ dochody w wysokości 15.35l.ó91,l1zł,

wydatki w wysokości 14.303.528,63 Zł,

$, tym: bieŻącc ] 3.329'539,ó3 zł, majątkowe 973 '989,00 zł.

laplanorłanc dochody bieżące są wyższe

'l i]j _łł().77 zl. z.rleln planLrje "ię osiągnięcie
salllrnl ri'rpełnitlna zrrs|ała zasada określona w art'
sicr'pniu 1009 r'oku o llnansatch publicznych (.t.
z priznir,'jszlnri zrn ianam i).

od wydatkÓw bieżących
nadwyżki operacyjnej, tym
242 ust. I ustawy z dnia 27
Dz. U z 2013 r. poz.885



l wie]kości ujętych w projekcie budżetu Gminy wynika, że wydatki
majątkowe w wysokości 973 '989,00 zł Sfinansowane Zostaną:

o dochodami rnajątkowymi w wysokości 487.'l1l '1l zł (w tym ze sprzeda4
majątku 390'000 zł),

. nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżkq
operac'yjnq\ w wysokości 486.277,29 zl'

I)ozionl dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sptzedaĘ majątku oraz
naclrvr'żki opc.racy.jnej w decydujący sposób wpłynie na ukszlahowanie się
rrrsokości w1'datków irrwcstycyjnych założonych w projekcie budżetu na 2015
nlli' \'1aiac P()wYŻszc na względzie' Skład orzekający podkreśla, że plzyJęte
lr pI'llickcic budzctrr (iminy na 20]5 rok założenja finansowe wymagają
krltlsckrłcntn1'ch działań w ceIu realizacji planowanego poziomu dochodów
ol'az szczcgt!Inej dyscypliny w ponoszeniu $fdatków bieżących w celu
zachorvania uslalonego ich poziornu.

Skład Orzekający Zwraca uwagę' iż nieprawidłowo ustalono plan
przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 20l5 rok' Jeżeli zaplanowano
przychody w wysokości -l03.000 zł, wydatki w wysokości 69l.000 zł, to stan
środków obrotowych na koniec roku (2015) Winien być wykazany w kwocie
)2.000 zł.

Opinię Składu orzekającego o projekcie budżetu Gminy Zytno
slbrnlułowaną w niniejszej uchwale Wójt Gminy jest obowiąZany przedstawić,
przcd uchwalenietn budżetu Radzie, stosownie do aft. 238 ust.3 ustawy
o llnansach publicznych.

()d opinii wyrażoncj w niniejszej uchwale, na podstawie aft.20. ust'l.
llsla\\\ o rcgionaln-v_ch izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego
slillltltl KoIcgiunl Ilcgionalncj lzby Obrachunkowej w Łodzi'

r.,ĄoqłJ"ł"v
składu orłkającego

,,ro/ ręr'


