
Å Uchwała Nr IV/348/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy l\/Iokrsko.

Działając na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o linansaclt
publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz.885 z późniejszymi zmianami), Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1. Barbara Polowczyk - przewodnicząca

2. Grażyna Kos - członek

3. Paweł Dobrzyński - członek

uchwala, co nastepuje:

opiniuje się pozytywnie możliwośc sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego

w projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2016 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający dokonał analizy projektu uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na rok

2016. W oparciu o przedłożony projekt ustalono, że dochody budżetu zaplanowano w wysokości

l5.884.623,00 zł, a wydatki na poziomie l6.7l0.562,00 zł. Deficyt budżetu. będący różnicą

między dochodami a wydatkami budżetu, wynosi 825.939,00 zł. Na pokrycie tego delicytu

zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek tj. źródeł określonych w art. 217 ust. 2

ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na podstawie danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej ustalono

dopuszczalny poziom spłat zadłużenia Gminy oraz planowane wskaźniki spłaty długu, zgodnie

z wymogami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W roku

2016 oraz w dalszych latach prognozy, wskaźniki spłaty długu nie przekraczają wartości

dopuszczalnego wskaźnika spłat, Wyliczonego zgodnie z dyspozycją wslçazancgo wyżej przepisu

prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, postanowiono jak w sentencji.
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Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od

dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

inlbrtnacji publicznej (tekst ednolityz 2014 roku, poz. 782 ze zmianami).

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

7 pażdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obracltunkowych (tekst jednolity Dz.U z 2012

roku, poz. 1113 z pożniejszytni zmianami) służy odwołanie do pełnego składu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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