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Uchwala
z dnia

2l

Nr M

4

/2015

stycznia2O15 roku

Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w N,odzi

w sprawie opinii dotycz4cej prawidlowoSci planowanej kwofy dlugu
araz moiLliwoSci sfinansowania deficytu budZetu Gminy Wr6blew.
Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz afi.246 ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (tekst jednolity

z

2013 roku, poz. 885

z p62niejszymi

zmianami)

w

zwiqzku

z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paldziernrka 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych
(tekst jednolity Dz. U.

z

2012 roku, poz.

IlI3 z p62niejszymi

zmianami) Sklad Oruekaj4cy

Regionalnej Izby Obrachunkowej w N,odzi:

1. Grazyna Kos
- przewodniczqca
2. Barbara Polowczyk - czlonek
3. Pawel Dobrzyriski - czlonek
uchwala, co nastgpuje:

$1
Opiniuje siq pozytywnie mozliwoSd sfinansowania przez Gmine Wr6blew deficytu budzetu
przedstawionego w uchwale budzetowej na 2015 rok.

$2
Opiniuje sig pozytywnie prawidlowoSi prognozy kwoty dlugu Gminy Wr6blew na lata
20ts-2020.

UZASADNIENIE
Sktad Orzekajqcy wydat przedmiotowe opinie na podstawie uchwal Rady Gminy
Wr6blew podjgtych w dniu 19 grudnia 2014 roku:

' Nr IIII2/I4 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wr6blew
nalata20l5-2020,

.

Nr IIlI3lI4 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wr6blew na 2015 rok.

W uchwale budzetowej na2015 rok przewidziane zostaly dochody w wysokoSci 18.145.225,00

zl, wydatki

natomiast

w kwocie

18.666.345,00

zl.

Zaplanowane dochody budzetu sq nizsze

od planowanych wydatk6w, co oznacza,2e w budzecie Gminy planuje sig deficyt w wysokoSci
521.120,00 zl, jako roZntca pomigdzy prognozowanymi dochodami a uchwalonymi wydatkami.

2

W treSci uchwaly postanowiono,2e Zrodlem sfrnansowania deficytu bgdqprzychody pochodz4ce
z kredy6w
a

i wolnych Srodk6w pozostalych na rachunku biez4cym budzetu na koniec 2013 roku,

kt6rych nie rozdysponowano w roku 2014. W Swietle postanowieh aft. 2I7 ust. 2 ustawy z dma

27 sierpnia 2009 roku o

finansach publicznych, deficyt budzetu jednostki samorz4du

terytorialnego moZe byd pokryty przychodami pochodzEcymi z:

1)

sprzeda?y papierow wartoSciowych wyemitowanych przez jednostkg samorz4du
terytorialnego;

2)
3)
4)
5)
6)

kredlt6w;
poLyczek;

prywatyzacji maj4tku jednostki samorz4du tery.torialnego;
nadwyzki budzetu jednostki samorz4du terytorialnego zlat ubieglych;

wolnych Srodk6w jako nadwyzki Srodk6w pienigznych na rachunku btel1cym budzetu
jednostki samorz4du terytorialnego, wynikaj4cych z rozliczen wyemitowanl,ch papier6w
wartoSciowych, kredyt6w i po2yczek zlat ubieglych.

Wskazany zatem spos6b pokrycia planowanego deficytu budzetu Gminy Wr6bles'na 2015 rok

jest zgodny z obowryzuj4cymi normami prawa.
Przyjgte w budzecie przychody w wysokoS cI | .21 5 .500,00 zl pochodzii bgd4 z:

o

wolnych Srodk6w, o kt6rych mowa

w aft.277 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

w wy'sokoS ci 215.500,00 zl,

.

kredyt6w planowanych

do

zaciqgnigcia

na rynku krajowym w

lEcznej kn'ocie

1.000.000,00 zt.
Zaplanowane rozchody budzetu w kwocie 754.380,00 ztr obejmuj4 splaty rat wczeSniej
zaci1gnigtych kraj owy ch poLy czek i kredytow.

Przeprowadzona anahza uchwal podjgtych na sesji

w dniu 19 grudnia 2014 roku

wykazala, ze wielkoSci przyjgte w wieloletniej prognozie finansowej
zgodne

i

budzecie na 2015 rok s4

w zakresie wynikaj4cym z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych.

Z przedstawionej prognozy wynika 2e w latach 2015-2020 spelniona zostanie zasada
okre5lona w art. 242 ustav'ry z dma 27 sierpma 2009 roku o finansach publicznych, bowiem
prognozowane dochody brel1ce budzet6w

w tych latach zaplanowano w

wysokoSciach

v'rylszych od wydatk6w biez4cych.

Prognozg kwoty dlugu sporzqdzono na okres, na kt6ry zaci4gmqto oraz planuje sig
zacrqgnEc zobowr1zania. Planowana kwota dlugu

z

w roku 2015 i w latach nastgpnych jest zgodna

zaci4gntgtymi zobowr4zaniami dlugoterminowymi do dnia 31 grudnia 2014 rcku oraz

a
.)

z planowanymi do zaci4gnigcia w 2015 roku kredytami. Od 2016 roku jednostka nie planuje

zaci4gac nowych zobowiqzah zwrotnych.
w danym roku splaty z tyttiu zaciqgnigtych

W latach 2016-2020 przypadaj4ce
wczesniej kredyt6w i po2yczek finansowane bgd4

z prognozowanej nadwyzki budZetu.

Roczna kwota splaty rat kredyt6w

i

po2yczek wraz

z nalehnymi odsetkamt

liczona

w relacji do prognozowanych dochod6w rocznych nie przekracza dopuszczalnego wskaZnika
splaty okreSlonego dla kahdego roku, zgodnie z wymogami art. 243 ustawy

2009 roku

o

z

dnia 27 sierpnra

finansach publicznych. Na podstawie przedlohonych material6w ustalono, ze

planowany wskaZnik dlugu jednostki

w

latach objgtych wieloletni4 progrtozqt finansow4,

ksztaltowai sig bgdzie nastgpuj4co:
wskaZnik planowanej
l4cznej kwoty splaty

Lata

Kwota dlugu
na koniec roku

zobowi4zafi, o kt6rej
mowa w art. 243 ust. I
ustawy do dochod6w

dopuszczalny wskaZnik
splaty zobowi4zari okreSlony
w art.243 ustawy, obliczony
w oparciu o plan 3

spelnienie
wskaZnika

kwartal6w roku

splaty taklnie

o96lem

poprzedzaj4cego rok
budZetowy

2015

4.467.380,00

5,0106

8'69Vo

TAK

2016

3.413.000,00

61860/0

ll,28o

TAK

2011

2.590.000,00

5'4lVo

12,540

TAK

2018

1.680.000,00

5,59o/o

12r85Yo

TAK

2019

880.000,00

4,7IVo

tl,37vo

TAK

4,80oh

10,640

TAK

2020

Przedstawione relacje wyliczone zostaly w oparciu o wartoSci Wkazane w wieloletniej

prognozie finansowej przy zaloheniu pelnej realizacji dochod6w (zar6wno bielqcych jak

i

maj4tkowyOh), utrzymania planowanego poziomu wydatk6w oraz osi4gnigcia

zal<N.adanej

nadwyzki dochod6w bie24cych nad wydatkamibieZqcymi budzetu. W przypadku, gdy powyzsze
zaloAenta nie zostan4 zachowane, koniecznym stanie sig wprowadzenie zmian prognozowanych

warloSci dochod6w, wydatk6w, kwoty dlugu i splat zadluheniaw poszczeg6lnych latach,

Dokonane wylej przez Sklad Orzekajqcy ustalenia pozwolily v,ryrazic opinie jak

w $1i

$ 2 sentencji niniejszej uchwaly.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy

o

dnia 27 sierpnia 2009 roku

finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkg samorz4du

terytorialnego

z

z

w terminie 7 dni od dnia jej

otrzymania na zasadach okreSlonych

w

ustawie

dnia 6 wrzesnra 2001 roku o dostgpie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2074 roku,

poz.782).

\
T

Od opinii niniejszej na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dntaT pu\dziernika 1992 roku

o

regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie

do Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w tr odzi w terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaly Skladu Orzekaj4cego.

\

