UCHWALA Nr 111/83/2014

Skladu Orzekaja^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 11 lutego 2014 roku
w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu budzetowego w 2014 roku
oraz o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu przez Gmin$ Oporow
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113, z 2013r., poz. 1646) w
zwia^zku z 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646) Sklad Orzekaja^cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w todzi:
1. Boguslaw Wenus - przewodnicza^cy
2. Agnieszka Kamyczek Maszewska - czlonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
uchwala, co naste_puje:
§ 1. Opiniuje siQ pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego przez Gmin§ Oporow w
uchwale budzetowej na 2014 rok deficytu budzetu.
§ 2. Opiniuje sie. pozytywnie planowana^ kwotQ dlugu wynikajqca^ z uchwalonej wieloletniej
prognozy finansowej oraz uchwaly budzetowej na 2014 rok.
Uzasadnienie

Formuluja^c niniejsza^ opinie_ Skfad Orzekajqcy rozpatrzyl Uchwale^ Nr XXXV/148/2014
Rady Gminy Oporow z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2014 rok i
Uchwale. Nr XXXV/147/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieioletniej
Prognozy Finansowej (zwana dalej: wpf), maja^c na wzgl^dzie zapewnienie przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawy ofp)
dotycza^cych uchwalania i wykonania budzetow w latach nast^pnych.
Ad. § 1

Na podstawie analizy uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu na 2014 rok ustalono, co
nast^puje:
- planowane dochody ogolem wynosza^ - 6.800.000,00 zf,
- planowane wydatki ogolem - 7.332.653,28 zt,
- deficyt - 532.653,28 zt.
Badany deficyt zaplanowany zostat zgodnie z dyspozycja^ art. 217 ust. 1 ustawy ofp, jako
roznica mi^dzy dochodami ogotem a wydatkami ogotem budzetu. Gmina zaplanowate jego
pokrycie przychodami pochodza^cymi z planowanych do zacia^gni^cia kredytow i pozyczek.
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy ofp ustalone zostaly w § 20 uchwaty budzetowej, limity
zobowi^zan z tytuiu planowanych do zacia^gni^cia kredytow i pozyczek, z przeznaczeniem na
pokrycie planowanego deficytu w wysokosci 550.000 zJ, na spfate^ wczesniej zacia^gni^tych
kredytow i pozyczek w wysokosci 450.000 z\z na pokrycie wyst^puj^cego w cia,gu roku
przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci 65.000 zt.
Planowane przez Gmin^ Oporow na koniec 2014 roku zadluzenie wynosic be_dzie 1.918.332,73
zl, co be.dzie stanowilo 28,21 % planowanych dochodow, zgodnie z uchwalonym wpf zadluzenie
zostanie splacone w 2019 roku. Z wpf wynika, ze splata zadluzenia (rozchody): w 2014 roku
zostanie pokryta planowanymi do zaciajgnie.cia nowymi kredytami (przychodami), w latach
2015-2017 w cze.sci zostana^ splacone nadwyzka^ budzetowa^ i w czesci z przychodow, natomiast
w latach 2018-2019 rozchody w calosci zostana^ pokryte nadwyzka^ budzetowa^.

Ad. § 2
Wpf zostala opracowana na lata 2014-2017, prognoza kwoty dlugu na lata 2014-2019, tj. okres
na ktory zacia,gniQto oraz planuje si$ zaciqcjna^c zobowiqzania - zgodnie z art. 227 ustawy ofp.
Wartosci przyje_te w uchwale w sprawie wpf dla roku 2014, sa^ zgodne z wartosciami przyj^tymi
w uchwale budzetowej na rok 2014, w tym w szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i
zwia^zanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu jednostki, co wypelnia zasade^
okreslona_w art. 229 ustawy ofp.
Z analizy przyj^tych w uchwale w sprawie wpf kwot dochodow bieza,cych i wydatkow biezajiych
w latach 2014-2019, jednostka wykazuje dla kazdego roku obje_tego prognozq. osia^gni^cie
nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.
Przepisy ustawy ofp ktore weszly w zycie od 1 stycznia 2014 roku stanowiq_, iz dla kazdej
jednostki samorzajdu terytorialnego obowia^zywac b^dzie na podstawie art. 243 ustawy ofp,
indywidualny dopuszczalny wskaznik obcia^zenia budzetu z tytulu splat zadluzenia, obliczany
jako srednia arytmetyczna (z ostatnich trzech lat poprzedzajajiych dany rok budzetowy) relacji
dochodow bieza^cych jednostki powi^kszonych o dochody ze sprzedazy maj^tku oraz
pomniejszonych o wydatki bieza^ce do dochodow ogofem budzetu. Zatem ten indywidualny
dopuszczalny wskaznik obcia^zenia budzetu z tytulu splat zadluzenia uzalezniony jest od
wykonania nadwyzek operacyjnych (nadwyzka dochodow bieza^cych na wydatkami bieza^cymi)
oraz osiq_gniQtych dochodow ze sprzedazy majajku - wielkosci te determinuja^ wysokosc
wskaznikow jednorocznych, ktore stanowia, podstaw^ do ustalenia indywidualnego
dopuszczalnego wskaznika obci^zenia budzetu z tytulu sptat zadluzenia.
i^czna kwota splat zadJuzenia przypadaja^ca w kazdym roku obje.tym prognoza^ dlugu z
tytulow okreslonych w art. 243 ustawy ofp, nie przekracza w zadnym roku ustalonego na
podstawie art. 243 ustawy ofp dopuszczalnego poziomu splat. W poszczegolnych latach
objejiych wpf dopuszczalny wskaznik splat w stosunku do prognozowanych splat przedstawia
sie. naste,puja,co: w 2014 roku 9,11 % do 6,43 %, w 2015 - 10,51 % do 8,20 %, w 2016 11,05 % do 9,23 %, w 2017 - 11,04 % do 9,61 %, w 2018 - 13,52 % do 10,01 %, w 2019 15,31 % do 7,47 %.
Dokonane przez Sklad Orzekaja^cy ustalenia pozwolily wyrazic opinie. jak w sentencji niniejszej
uchwaly.
Stosownie do art. 230 ust. 4 w zwia^zku z art. 246 ust. 2 ustawy ofp niniejsza opinia
podlega publikacji przez jednostk^ samorza^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dost^pie do
informacji publicznej (Dz. U. Mr 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.

