
UCHWALA Nr HI/135/2012

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie opinii

o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Oporow

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577
ze zm.) w zwiazku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek Maszewska - przewodniczaca
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje pozytywnie planowana kwote dlugu Gminy Oporow wynikajaca, z
uchwalonej wieloletniej prognozy fmansowej na lata 2012-2015 oraz uchwaly
budzetowej na 2012 rok, z uwaga zawarta w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Formulujac niniejsza opinie Sklad Orzekajacy rozpatrzyl Uchwale Nr
XIV/54/2012 Rady Gminy Oporow z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporow na lata 2012-2015, w tym prognoze
kwoty dlugu, maja,c na wzgledzie zapewnienie przestrzegania przepisow ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (zwanej dalej: ustawy ofp) oraz
Uchwale Nr XIV/55/2012 Rady Gminy w sprawie uchwalenia budzetu na 2012 rok.

Na podstawie badanych dokumentow Sklad Orzekajacy stwierdzil, co nastepuje:

1. Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej: wpf] zostala opracowana na lata
2012-2015, co wypemia dyspozycje normy zamieszczonej w art. 227 ust. 1
ustawy ofp. Natomiast prognoza kwoty dlugu stanowiaca czesc wpf obejmuje
okres 2012-2018, tj. okres na ktory zaciajmieto oraz planuje sie zaciagna,c
zobowi^zania - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy ofp.

2. Wartosci przyjete w uchwale w sprawie wpf dla roku 2012 sa zgodne z
wartosciami przyjetymi w uchwale budzetowej na rok 2012, w tym w
szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i zwiazanych z nim kwot przychodow i
rozchodow oraz dlugu Gminy, co wypelnia zasade okreslona. w art. 229 ustawy
ofp.

3. Na podstawie analizy przyjetych ww. uchwalach kwot dochodow biez^cych i
wydatkow biez^cych w latach 2012-2015, jednostka wykazuje dla kazdego roku
objetego prognoza, osiagniecie nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z
art. 242 ustawy ofp.

4. Zaplanowany na koniec 2012 roku drug Gminy bedzie wynosii 2.155.177,56 zl.
Poziom dlugu oraz jego splata w latach 2012-2013, do ktorych maja.
zastosowanie przepisy art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych w zwiazku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. przepisy wprowadzaja.ce ustawe^ o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241) zostal zachowany. Relacja kwoty dlugu do prognozowanych



dochodow budzetu nie przekracza dopuszczalnego progu 60 % dochodow
ogolem. Najwyzszy wskaznik dlugu przypada na rok 2012 i wynosi 32,80 %
dochodow ogolem budzetu. Wskaznik splaty rat kredytow i pozyczek wraz z
odsetkami, nie przekracza 15 % prognozowanych w tych latach dochodow
ogolem budzetu i wynosic bedzie odpowiednio 8,85 % i 8,48 %.

5. Poczawszy od roku 2014 dopuszczalny poziom splat zadluzenia Gminy, ktorego
wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ustawy ofp jest srednia arytmetyczna z
obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodow biezacych powiekszonych o
dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o wydatki biezace do
dochodow ogolem budzetu, zostal okreslony poprawnie dla kazdego roku
objetego prognoza, Laczna kwota splat przypadajaca w kazdym roku objetym
prognoza^ dlugu z tytulow okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. z tytulu rat
kredytow i pozyczek wraz z naleznymi od nich odsetkami, do planowanych
dochodow ogolem, nie przekracza w zadnym roku ustalonego na podstawie art.
243 ustawy ofp poziomu splat.
Zaplanowanv w 2014 roku poziom splat w wvsokosci 8.10 % dochodow, mozliwv
jest do spelnienia po uzyskaniu przez Gmine zwiekszonych dochodow budzetu w
2013 roku m.in. z tytulu podatku od nieruchomosci - zaplanowano zwiekszone
dochody z powyzszego tytutu w sytuacji planowania do realizacji przez
prywatnych przedsiebiorcow nowych inwestycji: kilkanascie silowni wiatrowvch
oraz bioelektrownia. W ocenie Skladu Orzekaiacego taki poziom splatv
zadluzenia w 2014 roku wymaga od jednostki jjiezacego monitorowania relacji
wynikajacych z wpf obliczanych na podstawie powyzszego przepisu ustawy ofp.
oraz ewentualnego dostosowywania wvsokosci planowanych i realizowanych
dochodow, wvdatkow, kwoty dlugu i kwot iego splatv w poszczegolnych latach. w
celu zachowania ograniczen wynikaiacych z wyzej cytowanego przepisu ustawy
ofp.

6. Zalaczone do wpf objasnienia uzasadniaj^ przyjete w niej wartosci oraz
wskazuja, ze Wojt Gminy opracowuj^c projekt uchwary kierowal sie przepisem
art. 226 ust. 1 ustawy ofp, ktory stanowi, ze wpf powinna bye realistyczna i
okreslac dla kazdego roku objetego prognoz^ objasnienia przyjetych wartosci.
Wieloletnie prognozowanie finansowe jest bowiem instrumentem l^cz^cym
prowadzenie polityki rozwoju jednostki samorzadu terytorialnego z realistyczn^
wizj^ jej mozliwosci fmansowych.

Dokonane przez Sklad Orzekaj^cy ustalenia pozwolity wyrazic opinie jak w sentencji
niniejszej uchwaty.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwiazku z art. 246 ust. 2 ustawy ofp niniejsza
opinia podlega publikacji przez jednostke samorzadu 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
regionalnych izbach obrachunkowych, przysluguje odwolanie do pelnego skladu
Kolegium.

PRZEWODNICZACY
SKLADU OJiZEKAJ^CEGO


