
UCHWAŁA Nr III/329/2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 4 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 
budżetu Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Bogusław Wenus - przewodniczący
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - członek
3. Józefa Lucyna Michejda - członek

uchwala, co następuje:

Odstępuje się od zaopiniowania możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu 
Łowickiego w 2015 roku, ze względu na zaplanowanie przez jednostkę nadwyżki 
budżetowej.

Uzasadnienie

Formułując niniejszą opinię Skład Orzekający wziął pod uwagę dane wynikające z 
projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok, analizie poddano również wieloletnią 
prognozę finansową. Na podstawie określonych w projekcie budżetu wielkości dochodów i 
wydatków ustalono, że nadwyżka budżetowa została określona zgodnie z dyspozycją art.
217 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako różnica między 
dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu w wysokości 100.000,00 zł i zaplanowano 
przeznaczyć ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Powiat planuje pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, zakładając przy tym nadwyżkę 
operacyjną w wysokości 1.827.601,57 zł, co wypełnia dyspozycję art. 242 ustawy o 
finansach publicznych. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy ustalony jest w projekcie 
uchwały budżetowej limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 
wysokości 3.316.825,00 zł.

Z uwagi na powyższe Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji 
niniejszej uchwały.

Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy 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 informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o 
regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium.
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