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Uchwała Nr IV39l2013
z dnia 27 lutego 2013 roku

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w ł.odzi
w sprawie opinii

dotycącej możliwościsfinansowania deficytu

budżetowego oraz prawidłowościplanowanej kwoty długu
Gminy Wola Krrysztoporska

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 24ó ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicanych (Dz.U. rr l57, poz.|240 z późn. z:nianani )
w altiązku z art, 19 ust' 2 ustawy z dnia 7 puździenltka 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkolvych (tj. z2007 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 zpóźn. zmianami)
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
Wojciech Newereńczuk - przewodniczący
2. Paweł Jaśkiewicz - członek
3. Bogdan Łągwa
- członek
1.

uchwala, co następuje:
1.

Gmina Wola Krzysźoporska posiada możliwośćsfinansowania
przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok deficytu

budżetowego w kwocię 2.000.000'00zł.
2. I.-rvota długu Gminy Wola Krzysztoporska lvynikająca.już zaciągni.ętych
zobowiązait oraz sposób sfinansowania spłaty dfugu jest prawidłowo
przyjęty w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej
tj. z zachowarliem relacji, o których mowa w ań. 169 i l70 ustawy z dnia
30 czętwca 2005 r.'ustawy o finansach publicznych @z.U' Nr 249'
poz-2104 z późn. zrrr.), w z;łiązkl z afi. I21 ust. 8 ustawy z 27 sierpttia

2009 t. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicmych
(Dz'U. Nr 157, poz.I2{I z późn. zm') oraz w art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.l240

zpóźm' zm.)

UZASADNIENIE
Skład orzekający sfonnułował opinię zawartąw sentencji niniej szej uchwaty
biorąc pod uwagę uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska:
Uchwałę Nr XXDV247|13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Gminy Wola
Krzysztoporska w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wola Krzysztoporska;
Uchwałę Nr XXIXV246/13 z dnia29 stycznia 2013 roku Rady Gminy Wola
KrrysŹoporska w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
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Rada Gminy w Woli Krzysztoporskiej uchwaliła budżet gminy na rok 2013
deficytem wysokości 2'000'000,00zł' wskazując jednocześnie, że źródłami

jego finansowania będą przychody z zaciryniętych keĄtów /$ 2.1 uchwaĘ
budżetowej/ określony deficl bułŹetu oraz wskazane źródła jego
sfinansowarria sązgodne z art.217 ust.2 ustawy o finansach publiczrych.
Planowane przychody określone w $ 2.2 uchwaĘ budżetowej w kwocie
5.022.850zł pt7.e7.nacza się na slatę zaciągniętych zobowięań z fr/iułu
kredytów i poĘczek w kwocie 3.022.850,00zł oraz planowany w 2013 roku
deficyt budzetowy w kwocie 2.000.000,00zł,
Prognoza kwofy długu na koniec 2013 roku stanowiąca częśćwieloletniej
prognory finansowej w kwocie 16.177.75a,00zł' sporządzona została
na okres' na który zaciągnięto jak również planuje się zaciągnąć zobowięania
Ęrtufu kredytów i poĘczek, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy po finansach
publicznych' Planowana kwota długu na rok 2013 określona została prawidłowo
i uwzględnia stan zobowiąań pozostaĘch do spłaty na dzień 31 .I2.20l2 r.

Relacja kwoty spłat zadłużeniaoraz rcIacja kwoĘ dfugu do dochodów
budżetu ogołem w 2013 roku nie prznboczy dopuszczalnego art. 169 i na
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publiczrych (Dz.IJ. rtr 249,
poz.2l04 z późn. zm.) w zwięku z art. 12l ust' 8 ustarły z dnia 27 sierpnia
2009 r' Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publiczrrych (Dz'U. Nr 157,
poz.|Ż4l zpóźn. zmianami) progu 15 7o i wynosi 9,42o/o oraz ó0 7o i wynosi
43,24o/o

dochodów budżetu ogółem.

Przyjmując założonew wieloletniej prognozie finansowej wielkości
dochodów (37.416'397,15 zł) i wydatków budżetu (39.416.397,L5 zł) Skład

orzekający stwierdził, że planowana kwota dfugu na koniec 2013 roku z łtułu
spłat kredytów i poĘczekjest dopuszczalna także na gruncie art. 243 ustawy
o finansach publicznych, który na mocy art. 121 ust. 2 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązywać będzie
począwszy od roku 2014.

z

art. 243 ustawy o finansach publicznych organ starrowiący
nie może bowiem uchwalić budżetu, którego reatizacja spowoduje' że w roku
budżetowym oraz w każdym nastfl)nym po roku budżetowym relacja łącznej
kwoty przypadających w danym roku spłat lat kred}tów i poĘczek wraz
z naleimyrni odsetkami' wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami
i dyskontem, odsetkami od zobowiązań krótkoterminowych oraz potencjalnych
kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych
dochodów ogółem przehoczy średniąarytmetycznąz obliczonych dla ostatnich
trzęch Iat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody
z'e sprzedłŻy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieĄce do dochodów

Zgodnie

ogółem budżefu.
W przyjętej Wie1oletniej Prognozie Finarrsowej Gminy Wola Krzysztoporska
naLata2013-2025 od 2014 roku spełniono warunki w zakresie art.243 wtawy
o finansach publicznych.

Dokonane wyżej prz2z Skład orzekający
ustalenia pozwoliły wyrazić

opinię jak w sentencji niniejszej uchwafu.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246
ust. 3 ustawy o finansach
publicznych niniejsza opinia
p"urił*:i
przez jednostkę samorządu
terytorialnego w terminie 7 dni.podlega
od a"i".i"j oĘi'uńiu
w ustawie z dnia 6 września200lr'- ó o"ślępi. na zasadach określonvch
(Dz.U. Nr lI2,poz. Il98 zpóźn. zmiarrami) --lr_-
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