UCHWAtA Nr III/2/2014

Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 3 stycznia 2014 roku
w sprawie opinii dotycz^cej mozliwosci sfinansowania deficytu
budzetu Gminy Oporow
Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regtonafnych izbach
obrachunkowych ( Dz. U. z 2012r., poz. 1113, z 2013r., poz. 1646) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646), Sklad
Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:
1. Boguslaw Wenus - przewodnicz^cy
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - czlonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
uchwala, co nast^puje:

Opiniuje pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego w projekcie uchwaly budzetowej
deficytu budzetu Gminy Oporow na 2014 rok.
Uzasadnienie
Formuluja,c niniejsza_ opinie_ Sklad Orzekaj^cy wziaj pod uwag$ dane wynikaj^ce z projektu
budzetu Gminy Oporow na 2014 rok wieloletniej prognozy finansowej przeslanych do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2013 roku oraz autopoprawki do wieloletniej prognozy
finansowej z 21 listopada 2013 roku.
Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu wielkosci dochodow i wydatkow ustalono, ze
deficyt budzetu okreslony zostal zgodnie z dyspozycj^ art. 217 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych, jako roznica mie_dzy dochodami ogolem a wydatkami ogolem
budzetu. Gmina zaplanowala deficyt budzetu w wysokosci 533.193,28 zl i zalozyla jego
sfinansowanie przychodami z tytulu zaci$gni$tych kredytow i pozyczek.
Gmina planuje pokryc wydatki biez^ce dochodami biez^cymi, zakladaj^c przy tym nadwyzk^
operacyjn$ w wysokosci 456.806,72 zl, co wypelnia dyspozycJQ art. 242 ustawy o finansach
publicznych. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych ustalony jest
rowniez w projekcie uchwaly budzetowej limit zobowi^zan z tytulu zaci^ganych kredytow i
pozyczek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w wysokosci 550.000 zl, na
splatQ wczesniej zacia_gniQtych zobowicjzah w wysokosci 450.000 zl oraz na pokrycie
wyst^puj^cego w ci^gu roku przejsciowego deficytu w wysokosci 65.000 zl.
Przepisy ustawy o finansach publicznych ktore be_d$ obowi^zywac od 1 stycznia 2014 roku
stanowia^ iz dla kazdej jednostki samorza_du terytorialnego obliczany b^dzie na podstawie art.
243 ustawy ofp, indywidualny dopuszczalny wskaznik obci^zenia budzetu z tytulu splat
zadluzenia. Analiza spelnienia wskaznika splat zadluzenia przez GminQ Oporow zostala
przedstawiona w opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej.
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 jednostkQ samorza^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o doste^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, przysfuguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium.

