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Uchwala Nr Si.7.2017
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrach nkowej
w Warszawie
z dnia 2 stycznia 2O1V r.
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opinii o mo2liwoSci sfinansowania planowanego
Domanice, okreSlonego w uchwale budZetowej na

bud2etowego Gminy
2017.
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Uzasadnienie

W dniu 22 grudnia 2016 r. wplyngta do

Regionalnej lzby Obrachunko,wej w
Gminy Domanice z dnia
ie Zesp6lw Siedlcach Uchwala NrXXlll112712016 R
gminy
Domanice
rok2017.
ia2Q16 r. w sprawie uchwalenia budZetu
pl
dochod6w buclZel.owych
Powy2szq uchwalq Rada Gminy Domanice ustalila
og6lem na kwotg
w wysoko5ci 11 582 338 zl oraz plan wydatkow bu
Gminy Dornanice na
12
685 zt. Tym samym Rada Gminy okre6lita deficyt
ny przyc;horCami z
17 na poziomie 918 347 zl wskazujqc, 2e zostanie on
rok
jest z pzepisami
po?yczek
zl,
zgodne
w lqcznej kwocie 918 347
kredyt6w i
pkt
publicznych.
Planowan deficyt budZetowy na rok
2 i 3 ustawy o finansach
art.2 7 ust.2
nowi 7,93 % planowanych dochodow budzetowych og6te
2017
przyszhrj sytuacji
Sktad Orzekajqcy nie dopatzyl siq pzeszk6d w o
j Gminy, kt6re moglyby utrudniaczaciqgniqcie i sptatq
kredytow i po;Zyczek na
fi
pozytywnie ocenia
deficytu bud2etowego, planowanego na rok 2017.
powy2szego
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def icytu zgod n ie z
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