
UCHWALA Nr 111/70/2013

Skfadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie opinii dotycza^cej mozliwosci sfinansowania deficytu
budzetowego Gminy Oporow

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 246
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.)/ SkJad Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:

1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodnicza^ca
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Grazyna Kos - czlonek

uchwala, co naste_puje:

Odste_puje sie_ od zaopiniowania mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu Gminy
Oporow w 2013 roku, ze wzgle_du na zaplanowanie przez jednostke_ nadwyzki
budzetowej.

Uzasadnienie

FormuJuja_c niniejsza^ opinie. Sktad Orzekaja^cy wziaj pod uwage_ dane
wynikaja^ce z projektu budzetu Gminy Oporow na 2013 rok oraz z prognozy
kwoty dfugu zala^czonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej przeslanych
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2012 roku oraz
autopoprawek do projektu budzetu i wieloletniej prognozy finansowej
przeslanych w dniach: 9, 22 i 24 stycznia 2013 roku.

Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu wielkosci dochodow i
wydatkow ustalono, ze nadwyzka budzetu zostala okreslona zgodnie z
dyspozycja^ art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych, jako roznica mie_dzy dochodami ogolem a wydatkami ogolem
budzetu w wysokosci 305.696,21 zl i zaplanowano ja^ przeznaczyc na spfate_
wczesniej zacia^gni^tych zobowia^zah.

Gmina planuje pokryc wydatki bieza^ce dochodami bieza^cymi, zakladaja^c przy tym
nadwyzk^ operacyjna^ w wysokosci 642.209,21 zl, co wypelnia dyspozycjQ art.
242 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy ustalony jest w projekcie uchwaly
budzetowej limit zobowia^zah na splate_ wczesniej zacia^gni^tych kredytow i
pozyczek do wysokosci 400.000 zJ, na pokrycie wyst^puja^cego w cia^gu roku
przejsciowego deficytu budzetu jednostka zaplanowala limit do wysokosci 65.000
zt.

Uwzgle_dniaJ3c ponadto, ze planowane przychody maja^ wplyw na wysokosc dlugu
publicznego Gminy, Sklad Orzekaja^cy stwierdzil, ze wysokosc dlugu na koniec
roku budzetowego nie be_dzie 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 zwia^zku z art. 121 ust. 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaja^ce ustawe_ o finansach
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publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) i ksztaltowac sie_ be_dzie na poziomie
19,07 % planowanych dochodow

Zaplanowana wysokosc dfugu mozliwa jest do splaty w 2013 roku, gdyz nie
przekroczy progu okreslonego na podstawie art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych w zwia_zku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzaja^ce ustawy o finansach publicznych.
Splaty wynosic be^da^ 14,01 % dochodow. Prognozowany wskaznik sptety w 2014
roku nie przekroczy maksymalnego wskainika splaty wyliczonego zgodnie z art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Z uwagi na powyzsze Sklad Orzekaja^cy postanowil wydac opini^ jak w sentencji
niniejszej uchwaly.

Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia
podlega publikacji przez jednostke_ samorzajdu terytorialnego w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dost^pie 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.
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