
UCHWAI-,A Nr P1.433.2013
SKLADU ORZEKAJACE GO RE GIONALNE J IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 10 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o przedlo2onym przez W6jta Gminy L4ck projekcie uchwaty
budietowej i deficycie na 2014 rok.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. Ig ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia
7 paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U, z 2012r.,

poz, 1 I 13) oraz art. 230 ust. 2 pkt I i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p6in. zm.) - Sklad

Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zesp6l w Plocku:

Przewodnicz4ca - Agnieszka Malkowska
Czlonkowie: - Ewa Dziarnowska

uchwara, co nastgpuje: 
- Romana Ignasiak

l. Opiniuje pozytywnie przedlodony OrX, W6jta Gminy L4ck projekt uchwaty

bud:Zetowej na 2014 rok.
2. Opiniuje pozytywnie mozliwoSi sfinansowania deficytu budzetowego ujgtego

w projekcie uchwaty budhetowej na20l4 rok (ust. 2 vzasadnienia).

s2
Uchwala podlega opublikowaniu przez Gming L4ck w trybie art. 246 ust. 2 ustawy o

finansach publicnrychw zakresie opinii, o kt6rej mowa w $ I ust. 2 uchwaly.
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Od uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej uchwaly.

UZASADNIENIF

Projekt uchwaly budzetowej opracowano na podstawie przepis6w ustawy z dnia27

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.22013 r., poz.885 z p6in

zm.) z r6wnoczesnym uwzglgdnieniem przepis6w ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.22013 r. poz.594 zpohn. zm.).

1. W projekcie uchwaly budzetowej zaplanowano:

l) dochody w wysokoSci 20.4g5.gg4r31 zl ze szczeg6lowo5ci4 do dzialow i ir6del

dochod6w w podziale na:

a) docho dy biezqce w kwocie 15.252.017 10621

b) dochody maj4tkowe w kwocie 5.243.977 12521



6.

-3 -

W zaN4czniku do projektu uchwaly budzetowej okreSlono dotacje celowe dla

podmiot6w zaliczanych do sektora finans6w publicznych w wysoko$ci 27.87212621

i niezaliczanych do sektora finans6w publicznych w wysokoSci 51.000,00 zl.

Zachowane zostaly wymogi okreslone w art.242 ustawy o finansach publiczrych,

gdy|planowane wydatki bie24ce nie s4 wyhszeni2 planowane dochody bie?qce.

Projekt uchwaty budZetowej wraz z vzasadnieniem zostaN przyjety zaruqdzeniem

Nr 84/2013 W6jta Gminy lqck z dnia 15 listop ada 2013 roku i przekazany do RIO

w dniu 15 listopada20l3 roku.

Biorqc powyZsze pod uwagg Sklad OrzekajQcy postanowil jak w sentencji uchwaty.
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