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Składu orzekającęo Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Zytno na 20tó rok

Na podstawie ar1.13 pkt'3 ustawy Z dnia 7 paździemika 1992 roku
o regiona1nych izbach obrachunko\łych (tj. Dz. IJ. z 2Ol2 r., poz. I1'l3
ze zmianami) Skład orzekający Regiona1nej Izby obrachunkowej w Łodzi:

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

Uchwała Nr Ia 355 /2015
z dnia 15 grudnia 2015 roku

- przewodntczący
- członek
- członek

uchwala, co następuje:

opiniuje pozyĘrłnie projekt budżetu Gminy Żytno na 2016 rok
z uwagą zawartą w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład orzekający rozpatxzył przedłożony przez Wójta Gminy Zytno
projekt budżetu Gminy Zytno na 2016 rok.

W pĄekcie budżetu Gminy Ż1Ąno na 2016 rokzaplanowano:_ dochody w wysokości 15.622.836 zł,
w tym: bieżące 15 '232.836 zł' majątkowe 390'000 zł,_ wydatki w wysokości |4'610.129,39 ń,
w tym: bieżące 13.610.129,39 zł, majątkowe l.000.000 zł.

Z"?IT2Y1: dochody bieżące są Wższe od wydatków bieżącycho 1.622.706,6l zł, zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej,' tym
samym wypełniona została zasada określona w art. 242 ust. I istawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (.1. Dz. U z 2Ol3 r. poz.gg5
z póżniejszymi zm ianami).



Z 
- 
wielkości ujętych w projekcie budżetu Gminy wynika, że wydatki

majątkowe w wysokości l.000.000 zł sfinansowane zostaną:

o dochodami majątkowymi w wysokości 390'000 zł (w tym Ze sptzedzĘ
majątku 380.000 zł),

. nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżk7
operacyjnq) w wysokości 610.000 zł.

Poziom- dochodów majątkowych' w tym dochodów ze sprzedaĘ majątku oraz
nadwyżki. operacyjnej w decydujący sposób wpĘnie na uksaałtowanie się
wysokości wydatków inwestycyjnych założonych w projekcie budżetu na 2016
rok. Mając powyższe na względzle, Skład orzekający podkreśla, żę przyjęte
w projekcie budżetu Gminy na 201ó rok założenia finansowe wymagają
konsekwentnych dzlałań w celu realizacji planowanego poziomu dochodów
oraz szczególnej dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących w celu
zachowania ustalonego ich poziomu.

Skład orzekający Zwraca Uwagę' iż nieprawidłowo zaklasyfiko)wano
wynagrodzenia i pochodne związ'ane z gospodarką odpadami. Zamiast w dziale
750 winien być wykazany w rozdziaIe 90002.

^ opinię Składu orzekającego o projekcie budżeu Gminy Żytno
sfomułowaną w niniejszej uchwale Wójt óminy jest obowiąZany przedstawić,
przed uchwaleniem budżetu Radzie, stosownie do aft. 238 ust. 3 u;kwy
o finansach publicznych.

od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art.20. ust.l.
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służf. odwołanie do pełnego
składu Kolegium Regionalnej Izby obrachunkow ej w Łodzi.

,,."""Nk."
sl'1cdu ot^l',1lł.\L!o

sąa",,/t',,}


