
UCHWALA Nr 111/23/2012

SkJadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 10 stycznia 2012 roku

w sprawie opinii dotycza_cej mozliwosci sfinansowania deficytu
budzetowego Gminy Oporow

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Skted Orzekaja_cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodnicz^ca
2. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek
3. Bogusfaw Wenus - cztonek

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego w projekcie uchwafy
budzetowej deficytu budzetu Gminy Oporow na 2012 rok, z uwaga_ zawartq w
uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Formulujqc niniejszq opinie SWad Orzekaj^cy wziaj pod uwage dane wynikajqce
z projektu budzetu Gminy Oporow na 2012 rok oraz z prognozy kwoty dtugu
zalqczonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej przeslanych do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2011 roku oraz autopoprawki do projektu
budzetu i wieloletniej prognozy finansowej przestenej w dniu 9 stycznia 2012 roku.

Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu wielkosci dochodow i wydatkow
ustalono, ze deficyt budzetu zostaJ okreslony zgodnie z dyspozycjq art. 217 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako roznica miedzy
dochodami ogotem a wydatkami ogotem budzetu w wysokosci 153.238 zl i
zaplanowano jego sfinansowanie przychodami z planowanych do zaciajgniecia
kredytow.

Gmina planuje pokryc wydatki biez^ce dochodami biez^cymi, zakiadaj^c przy tym
nadwyzke operacyjnq w wysokosci 431.262 zt, co wypetnia dyspozycje art. 242
ustawy o finansach publicznych, w mysl ktorego zaciqgane pozyczki i kredyty nie
moga_ bye przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu na dziaralnosci biez^cej.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych ustalony jest rowniez
w projekcie uchwafy budzetowej limit zobowia_zan na splate wczesniej zacia.gnietych
kredytow i pozyczek do wysokosci 600.000 zt, na pokrycie planowanego deficytu do
wysokosci 200.000 zt. Na pokrycie wystepujqcego w ciajgu roku przejsciowego
deficytu budzetu jednostka zaplanowate limit do wysokosci 200.000 zt, w ocenie
SWadu Orzekajqcego powinien bye ustalony w zdecydowanie mniejszej wysokosci,
gdyz w § 18 projektu uchwafy budzetowej upowazniono Wojta Gminy do
zaciqgniecia w 2012 roku kredytu na sfinansowanie przejsciowego deficytu budzetu
do wysokosci 50.000 zl
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Uwzgledniajqc ponadto, ze planowane przychody majq wpfyw na wysokosc dlugu
publicznego Gminy, SkJad Orzekajqcy stwierdzit, ze wysokosc dJugu na koniec roku
budzetowego nie bedzie przekraczac ustawowo okreslonego wskaznika, o ktorym
mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zwiazku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzaj^ce ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241) i ksztattowac sie bedzie na poziomie 32,80 % dochodow

Zaplanowana wysokosc dJugu mozliwa jest rowniez do sptety w latach 2012 - 2013,
gdyz nie przekroczy progu okreslonego na podstawie art. 169 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych w zwiqzku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajqce ustawe o finansach publicznych.
Spiaty w 2012 roku beds} wynosic 8,85 % dochodow, w 2013 roku 8,48 %.
Prognozowany wskaznik sptaty w 2014 roku nie przekroczy maksymalnego
wskaznika sptaty wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.

Z uwagi na powyzsze Skfad Orzekajqcy postanowil wydac opinie jak w sentencji w
niniejszej uchwaly.

Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku niniejsza
opinia podlega publikacji przez jednostke samorz^du terytorialnego w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionatayeh- •izbaeh-o-b-rachunkowye-h, -przystuguje—odweteme- -de—petnego- skladu
Kolegium.

PRZEWODNICZACY
SKLADU OEZEKAJ^CEGO
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