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Przewodnicz4cy Rady
Gminy L4ck

W zalqczeniuprzekazujg uchwalg Nr P1.67.2014 Skladu Orzekaj4cego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 roku w celu sluzbowego

wykorzystania.

Zal4cznikit
Uchwala Nr P1.67 .2014
wraz z uzasadnieniem
plik kart l, str. 1.
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UCHWAI-,A Nr P1.67.2014

SKT,ADU ORZE KAJACE GO RE GI ONALNE J IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE

z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie wydania opinii o mo2liwo5ci sfinansowania planowanego deficytu budietu
okre5lonego w uchwale bud2etowei.

Na podstm,vie art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. o

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. I I I3 z p6in. zm.) oraz art. 246

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (telcst jedn.. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z p6in.

zm.) - Sklad Orzekojqcy Regionalnej Izby Obrachunlcowej w Warszawie Zesphl w Plocku:

Przewodnicz4ca
Czlonkowie:

uchwala, co nastgpuje:

$1

Opiniuje pozytywnie mozliwoS6 sfinansowania planowanego deficytu budzetu okreSlonego w

uchwale budzetowej Gminy L4ck na rok 2014.

$2

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

finans ach publ i c zny ch.

s3

Od uchwaly sluly odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie w

terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej uchwaly.

UZASADNIENIE

W dniu 07.01.2014r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie wptynqla

Uchwala BudZetowa Gminy \,4ckna rok 2014 Nr XXI/20812013 Rady Gminy N-4ck z dnia 30

grudnia 2013 roku.

Z analizy :vq..aei wskazanego dokumentu wynika, iz okreslony na rok 2014 planowany

deficyt w kwocie 1.878.257,25 zl sfinansowany zostanie przychodami pochodz4cymi z

kredyt6w w kwocie 1.878.257,25 zl, tj. zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych.

Bior4c powyZsze pod uwagg Sklad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji uchwaly.

- Waldemar Rycharski
- Romana Ignasiak
- Ewa Dziarnowska
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