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Słtladu 'Ürzeł-tającegu Regicnałnej Izby Übrachunkcwej W Ludzi

ż dnia 21 grudnia 2016 reku

w sprawie upinii c prcjekcie budżetu Gminy Mukrsku na 2Ü1'.? rek.

Działając na pcdstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 'Í' pażdziernika 1992 raku

u regicnałnych izbach cbrachunkcwych (tekst jeducłity Dz.U. z Eülfi reku, pcz.5t'5ł]|, Skład

Ürzekający Regicnałnej izby Übrachunkcwej w Łcdzi w składzie:

I. Barbara Pcłcwczyk -przewcdnicząca

2. 'Grażyna Kcs - człcnek

3. Paweł Dcbrzyliski ¬ człcneł-1

uchwała, cc nastepuje:

Üpiniuje sie pczyl¬_›m'nie prcjekt budżetu Gminy Mckżrskc na ÊÜIT rck.

Uzasadnienie

Skład Ürzekający wydał prżedrnłctcwą cpinie w cparciu c dane zawarte w przedłcżcnyrn

prcjekcie budżetu Gminy Mckrskc na 2017 rek. Na pcdstawie pcwyższegc prcjektu ustałcnn.,

cc nastepnie:

Dcchcdy budżetu cgcłent kształtują sie na pczicmie 2Ü.926.9łł},ÜÜ zł, z tegc na dcchcdy

bieżące przypada ł9.92ń.5?S,ÜÜ zł, a na dcchcdy niajątkcwe l.ÜÜÜ.332,{łÜ zł. Wydatki cgcłein

zaplannwann w wysckcści 2| .E57.472,ÜÜ zł, z tegc wydatki bieżące stannwią ł'ś`*.5 łÜ.Ü='?5,'[]ł} zł,

a rnajątkcwe 2.34'?.3iš"F,[}t] zł. Z 'powyższych danych wynika, że wystepuje nadwyżka dcciicdcw
bieżących nad wydatkaini bieżącyini., cc zapewnia zgcdncśc z wynicgami art. 242 ustawy ż dnia

E? sierpnia żüüił reku c finansach publicznych (tekstjedncłity z 2016 reku, pcz. 1370].

Rczchcdy budżetu związane ze spłata zaciągniętych wczesniej kredytów i pcżyczek

żapłancwanc W kwccie 93143 129 z-ł. Prżychcdy budżetu ż tytułu płancwanych dc zaciągniecia

kredytów i pcżyczek, z przeznaczeniem na stinanscwanie płancwanegc deficytu craz spłate

zaciągniętych wcześniej zcbcwiązań zapłannwanc W wysckcści ł.9ł?.999,29 zł.

W ccenie Składu Ürzekającegc, pc dckcnaniu analizy przedłcżcnych inateriałtiw,

stwierdza sie, że zakres prcjektu budżetu uraz jegc szczegúłcwcść są zgcdne ż wynicgarni

ustawy z dnia 1? sierpnia 2ÜÜ9 reku c finansach pubłicmych.



Üpinie Składu Ürzekającegc sfcrmułcwaną w niniejszej uchwale, stcscwnie du

pcstancwień zawartych w art. 233 ust. 3 ustawy z dnia E? sierpnia EÜÜQ reku c finansach

publicznych, Wójt Gminy jest cbnwiązany przedstawic, przed uchwałeniem budżetu, Radzie

Gminy.

Üd niniejszej uchwały na pcdstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pażdziernika E992 r.

c regicnałnych izbach cbrachunkcwych przysługuje cdwcłanie dc pełnegc' składu łsłcłegium
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Regicnainej Izby Übrachunkcwej w Łcdzi.


