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Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
zdnia19 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwościsfinansowania deficytu
budżetowego Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr I57, poz. 1240 z późnie1szymi zmianami),
Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej Łodzi:
Na podstawie art. Ż46 ust,1 ustawy
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uchwala, co następuje:

opiniuje się pozytywnie możliwośósfinansowania

planowanego deficyu budzetu Gminy Wola Krzysztoporska.

w

2013

roku

Uzasadnienie

Skład orzekający formufując opinię zawartą

w

sentencji przyjął
za podstawę dane wynikające z proj ekfu budzetu Gminy Wola Krzysztoporska
na 2013 tok oraz ptognozy kwoĘ długu załączorrcj do projektu wieloletniej
prognory finansowej przedłoŻonej Izbie w dniu 15 listopada 2012 roku.
Na podstawie określonych w projekcie budzetu 2013 roku wielkości
dochodów i wydatków usta]ono, że planowany deficyt stanowi 2.000.000,00 zł.
i sfinansowany będzle przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

ocena możliwościsfinansowania planowego deficy"tu 2013

roku

dokonana została z uwzględnieniem spełnienia warunków ustawowych w
zakresie wskźników wysokości kwoty dfugu, jak również obciązenia budżetu
spłatą długu.

Dokonując arLalizy, Skład orzekający uwzględnił przepisy art.l70 ust.1
i art.169 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zwanej dalej ,,ustaw{'- (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w
związku z art.I2I ust.8 ustałvy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy
wprowadzające ustawę o finansacłl publicznych (Dz.U nr 1 57, poz. 1241).
Na podstawie więlkościwynikających z ptzedłożonego Izbie pĄektu
uchwĄ budzetowej oraz ptogrLozy kwoĘ dfugu , ustalono, że kwotą długu na
dzieil 31 grudnia 2013 roku wynosić będzie 16.578.000,00zł, zatem wskaźnik

wynikający

z

afi.I7} ustawy oscylował będzie na poziomie 46,63

oń.

Dopuszczalna granica poziomu zadŁużerna jednostki samórządu terytorialnego
wynosi 60% jej dochodów.

Z

art. 169 ust. 1 ustawy wynika, że łączna kwota przypadających
{o spłaty w danym roku budzetowym rat kredytów i poĘczek oraz oóseiek'
jak.równiez wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem,
zaciryartycWemitowanych na poĘcie planowanego deficytu i na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowięan, odsetek od zaciaganych kredytów
i poĘczek oraz odsetęk i dyskonta od emitowanych papierów wartościowych
na-pokrycie występującego w ciągu roku przejściowegodeficyu, potencja1nych
spłat kwot wynikaj ących
udzielonych przez jednostki samorządu
tery.torialnego poręczeń i gwarancji, nie moze przeboczyć l5oń planowanych
na dany rok budzetowy dochodów tej jednostki. Na podstawie danych
zawartych W przedłozonych projektach , ustalono, że wskaŹnik wynikający z an.
169 ustawy przy uwzg1ędnieniu planowanych do zaciągnięcia spłaty
zobowlęań długoterminowych wykazanych przez Gminę w prognozie kwoty
długu wyniesie w 2013 roku 10,307o prz1 dopuszczalnej grarucy l5Yo.

z

i

Z powyższsgo wyniką że w projekcie budżefu oraz projekcie wielolełriej
prognozy finansowej wykazano, że Gmina speŁria wskaŹnilą zadłuŻeua
wynikające z ustawy z dnia 30 czetwęa 2005 roku o finansach publicznych,
jak również reguĘ wynikajryej z art' 243 ustawy z drlla 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych oraz fakt, że na zachowanie tej regĘ w roku 2015
wpĘwająitelkości wykonanego budżetu 20 1 2 roku'

Mając powyższe na względzie' Skład orzekający postanowił wydaó opinię

zawartąw sentencji niniejszej uchwĄ.

Stosownie do art.246 ust. 2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku niniejsza
opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia
ó września 200lr o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr lI2, poz. tI98
zpóźn' zm.).

od opinii

wyrażonej w niniejszej uchwale słuzy Wójtowi
Wola Krzysztoporska odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w
14 dni od dnia doręczenia

uchwĄ.
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