Regionalna Izba Obrachunk wa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
• w Piotrkowie Trybun lskim

97-300 Piotrkóv. Trybunalski. 1. '/>Ironia 65
Regon 47042łl076; NIP l2 -·10-38-966
1

Uchwała

Nr li/ 375 /2015
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Składu

Or ekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok

Na p dstawie art.13 pkt.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionaln eh izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113
ze zmianam· Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

I.

Paweł Jaś

2. Bogdan Ł
3. Grażyna

iewicz
gwa
os

- przewodniczący
- członek
- członek
uchwala, co

następuje:

Opini ·e pozytywnie projekt budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok.

Uzasadnienie

Skład

Orzek uący rozpatrzył
Gminy Opoc no na 2016 rok.

przedłożony

przez Burmistrza projekt

budżetu

W projekcie udżetu Gminy Opoczno na 2016 rok zaplanowano:
- <locho y w wysokości 97.579,025,00 zł,
w tym: ieżące 94.192.498,00 zł, majątkowe 3.386.527,00 zł,
- wydat · w wysokości 91.600.018,53 zł,
w tym: ieżące 84.733.680,03 zł, majątkowe 6.866.338,50 zł.
Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących
o 9.458.817, 7 zł, zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej,
tym samym
pełniona została zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2 09 roku o finansach publicznych G.t. Dz. U z 2013 r. poz.885
z późniejszym· zmianami).
Z wielkoś i ujętych w projekcie budżetu Gminy wynika, że wydatki
majątkowe w
sokości 6.866.338,50 zł sfinansowane zostaną:

• <locho ami majątkowymi 3.386.527 zł,
• nadwy · ą dochodów bieżących nad wydatkami
opera jną) w wysokości 3.479.811,50 zł.
żki

bieżącymi (nadwyżką

w decydujący
ie na ukształtowanie się wysokości wydatków inwestycyjnych
założonych
projekcie budżetu na 2016 rok. Mając powyższe na względzie,
Skład Orzek ~ący podkreśla, że przyjęte w projekcie budżetu Gminy na 2016
rok założeni finansowe wymagają konsekwentnych działań w celu realizacji
planowanego poziomu dochodów oraz szczególnej dyscypliny w ponoszeniu
wydatków bi żących w celu zachowania ustalonego ich poziomu.
operacyjnej oraz dochodów

majątkowych

W oce ie Składu Orzekającego analiza przekazanych do Izby materiałów
skłania do wn osku, że projekt uchwały budżetowej i dołączone do niej załączniki
opracowane ostały w sposób zgodny z wymaganiami prawa obowiązującego
w tym za esie. Skład Orzekający stwierdził zasadniczą zgodność
przedstawi on go projektu budżetu Gminy Opoczno na 2016 rok zarówno
z wymogam ustawy o finansach publicznych, jak i przepisami prawa
materialnego normującego poszczególne dziedziny działalności jednostki
samorządu te
orialnego.
Składu

Orzekającego

o projekcie budżetu Gminy Opoczno
w niniejszej uchwale Burmistrz jest obowiązany przedstawić,
przed uchwa eniem budżetu Radzie, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy
o finansach p blicznych.
Od opi ii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art.20 ust. I.
ustawy o regi nalnych izbach, służy odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej I by Obrachunkowej w Łodzi.
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