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Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii doĘczącej projektu budżetu Gminy Zytno na 2017 rok

1. Bogdan Łągwa
2. Paweł Jaśkiewicz
3. Grażyna Kos

Uchwala Nr Il/ 285 /2016
z dnia 07 grudnia 2016 roku

- przewodniczący
_ członek
_ członek

uchrvala' co następuje:

Na podstawie aft.13 pkt.3 ustawy Z dnia 7 paździemika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 56l) Skład
orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

opiniuje pozytywni€ projekt budżetu Gminy Zytno na Ż0I7 tok.

Uzasadnienie

Skład orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy Zytno
projekt budżetu Gminy Żytno na 2017 rok.

W projekcie budżetu Gminy Żs,tno na2017 rok zaplanowano:
_ dochody w wysokości 2l.2l6.l98,05 zł,

w tym: bieżące 19.484.3]'3,85 zł, ma1ątkowe l.73l.884,20 zł,
_ wydatki w wysokości 20.115'I40'21 zł'

w tym: bieżące 17.8ó8.369,l3 zł' majątkowe 2.246.7] 1,08 ń.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących
o I.615'944,72 ń, zaIem planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej. tym
samym wypełniona została zasada określona w art. 242 ust' 1 uslawy z d a 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U 22016 r. po2.1870).
Z wielkości ujętych w projekcie budżetu Gminy wynika, że wydatki

maj ątkowe w wysokości 2.246 '771,08 zł sfinansowane zostaną:



o dochodami majątkowymi w wysokości l.731.884 '20 zł (w tym ze

sprzedaży majątku 300.000 zł)'
. nadwżk4 dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżlą

operacyjną) w wysokości 5l4.886,88 zł.

Poziom dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzęda:iry majątku oraz
nadwyżki operacyjnej w decydujący sposób rłpĘnie na uksŻałtowanie się
wysokości wydatków inwestycyjnych założonych w projekcie budżetu na 2017
rok. Mając powyższ'e na względzi.e, Skład orzekający podkreśla, że przyJęte
w projekcie budżetu Gminy na 2017 rok założenia finansowe wymagają
konsekwentnych działań w celu realizacji planowanego poziomu dochodów
oraz szczegóInej dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących w celu
zachowania ustalonego ich poziomu.

opinię Składu orzekającego o projekcie budżetu Gminy Zytno
sformułowaną w niniejszej uchwale Wójt Gminy jest obowiązany przedstawić,
przed uchwaleniem budżetu Radzie, stosownie do arl' 238 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych.

od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale. na podstawie ań.20. ust.l.
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego
składu Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi.


