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UchwalaNr M612016
z dnia 19 sfycznia 2016 roku

Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkou'cj w tr,oclzi

w sprawie opinii dotyczqcej prawicllowosci planorvanc,i ky,oty cllugrr
oraz moiliwoSci sfinansowania dcficytu budictu Gminy Wrrilllur'.
Napodstawie art.230 ust.

4 orazart.246 ust.3 ustawy zdnia2T

publicznych (tekst jednolity

z

art. 19 ust. 2 ustawy

sierpnia 2009 r'oku o flnansacl]

z 2013 roku, poz. 885 z poLntejszyn.ii zmianarni) rv zrvi4zktr

z dmaT pa2dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachltnl<ou'r'ch

(tekst jednolity Dz, tJ.

z

2012 roku, poz.

Ill3 z poLmejszymi zmizrnami) Sl<1ad Orzeka,l4ci

Regionalnej Izby Obrachunkowej w N'odzi:

i.

Grazyna Kos

2.
3.

Barbara
Pawel

- przewodnicz4ca

Polowczyk - czlonek

Dobrzyfrski

- czlonek

uchwala, co nastqPuie:

$1
Opiniuje sig pozytywnie mozliwoSc sf,rnansowania przez Gn-rinq Wr6bler'r' delicvtu
przedstawionego w uchwale budzetowej na2016 rok'

bttclzetlr

s2
opiniuje sig pozytywnie prawidtowosd prognozy kwoty dlugtl Gmir.ry wrobler'i' r.ra

lata

2016-2020.

UZASADNIENIE
Sktad Orzekajqcy wydal przedmiotowe opinie na podstawie uchrval Rad-v Gnriuv
Wr6blew podjgtych w dniu 18 grudnia 2015 roku:

. Nr XIl67ll5 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy lrinansou'ej Guinl'

\\/robleq'

nalata20l6-2020

.
W

Nr XIl68ll5 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wr6blew na20l6 rok'
uchwale budzetowej

na 2016 rok

przewtdz,iane zostaly dochody

\\/

u'\'soko(c

dochocll' buclzetr.l
1g.70g.0g0 ,00 zN,wydatki natomiast w kwocie 20.514,000,00 zl. Zaplanorvane
wydatk6w, co oznaaza, 2e w budzecie Gn-riny planuje sig defic1't

s4 nihsze od planowanych

w

wysokosci 1.805.920,00

zl, jako

rohnica pomigdzy prognozo\\'atrynri dochodanri

z

a uchwalonymi wydatkami.

W treSci uchwaly postanowiono,2e 2rodlen sfinansowar.ria deflcvlLr

bgd4 przychody pochodz4ce z kredyt6w, po|yczek

i wolnych Srodk6w pozostalych na r achunku

\\/

biez4cym budzetu na koniec 2014 roku, a kt6rych nie rozdysponowano w roku 2015,

ir,r,ielle

postanowieh art.2lT ust. 2 ustawy z dnia2T sierpnta 2009 roku o finansach publicznl,ch, defio.t
budzetu jednostki samolz4du terytorialnego moze

1)

byi pokryty przychodami

pochod zqc5,t'ni z.

sprzedaLy papierow wartoSciowych wyemitowanych przez jednostkq

sanrorz-edu

terytorialnego;

2)
3)
4)
5)
6)

kredyt6w;
po?yczek;
pryw atyzacji maj 4tku j ednostki samorz4du terytoli alne go ;

nadwy2ki budzetu jednostki samorz4du terytolialnego zlat ubiegll,ch;

wolnych Srodk6w jako nadwy2ki Srodk6w pienigznych na rachunl<u biezqcl,nr buclzerLr
jednostki samorz4du terytorialnego, wynikaj4cych z rozltczen wyemitowanycl.i papierou,
wartoSciowych, kredyt6w i poLyczek zlat ubieglych.

Wskazany zatem spos6b pokrycia planowanego deficytu budzetu Grniny Wrobler.i, na 2016 roli
jest zgodny z obowi4zuj4cymi normami prawa.
Przyjgte w budzecie przychody w wysokoS ci 2.660 .300,00 zl pochodzic bgdE z:

.

wolnych Srodk6w, o kt6rych mowa

w art.2l7 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publiczrr),ch

w wysokoSci 580.000,00 zl,

.

kredyt6w

i

pozyczek planowanych do zaciqgnigcia na rynku klajowym

2.080.300,00

w lqcznej kri'ocic

21.

Zaplanowane rozchody budzetu w kwocie 854.380,00 zl obejmuj4 splatl, rat rvczeSniej
zaci4gnrgtych kraj owy ch p oLy czek i kredyt6w.

Przeprowadzona analiza uchwal podjgtych na sesji
v,,ykazala, ze wielkoSci przyjgte

zgodne

w dnin 18 grr-rdnia 201-i

rokLr

w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie na 2016 rok sa

w zakresie wynikaj4cym z art. 229 ustav,y z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

finansach

publicznych.

Z przedstawionej
okreSlona

plognozy wynika 2e

w latach

2016-2020 spelniona zostanie zasaila

w art. 242 ustav'ry z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznl,ch.

prognozowane dochody bieZ4ce budzet6w

w tych

latach zaplanowano

w

bori

ie

:l

r,r,ysokoSciach

wyZszych aniZeli wydatki biel4ce.

Prognozg kwoty dlugu sporz1dzono na okres, na ktory zaciqgnigto oraz plaur.le sie
zaci4gn1c zobowiqzania. Planowana kwota dlugu w roku 2016

z

zaci1gntgtymi zobowi1zaniami dlugoterminowyrni

i w latach

nastgpnl,ch jest zgocina

do dnia 31 grudnia 2015 roku

oraz

3

z planowanymi do zaci4gnigciaw 2016 roku kredytarni

i

po2yczkani. Od 2017

r'ol<r-r

nie planuje zaci4gal nowych zobowi4zai zwrotnych, W latacl-r 2017-2020

jedr.rostl<a

przypadajqce

w danym roku splaty z tytulu zaci4gnigtych wczeriniej kredyt6w i poLyczek finansorvane

bEda

z progfiozowanej nadwyzki budzetu.
Roczna kwota splaty rat kredyt6w ipozyczek wraz

z

naleznvtlri odsetkatli licz-otra

w relacji do prognozowanych dochod6w rocznych nie plzekracza

clopr.tszczalrtcgo u'sl<azrtil<il

splaty okre$lonego dla kazdego roku, zgodnie z wymogami art. 243 ustauy

z

dnia 27 sierpnia

finansach publicznych. Na podstawie przedlolonych matet'ial6u' tistalono. ze
planowany wska2nik dlugu jednostki w latach objEtych wieloletrriq pfognoz4 frtratrsotr'4.

2009 roku

o

ksztaltowad sig bgdzie nastgpuj 4co:

Lata

Kwota dlugu
na koniec rohu

wskaZnik planowancj
l4cznej l<woty sPlatY
zobowiqzait, o kt6re.i
mowa w art. 243 ust' I
ustawy do dochod6w
o96lem
o/n

2016

4.693.300,00

5,37

2011

3.550.000,00

7,09nh

2018

2.320.000,00

'7,30nh

20t9

1.200.000,00

6,43n
6,43o/o

2020

przedstawione relacje wyliczone zostaty w oparciu o wartoSci wykazane u' u'ieloletniej
jak
prognozie finansowej przy zaNo?eniu pelnej realizaclt dochod6w (zar6wuo biezacvch
i maj4tkowych), utrzymania planowanego poziomu wydatkow oraz osi4grliqcia zakladanc-1
przypadku' gdy por'r'1'Zsze
nadwyzki dochod6w bie24cych nad wydatkami bie24cymi budzetu' W
zurian progl-iozo\\'anvclt
zaloLentanie zostan4 zachowane, koniecznyrn stanie siE wplowadzenie
latacl-r'
wartoSci dochod6w, wydatk6w, kwoty dlugu i splat zadltt2eniaw poszczegolnych

Dokonane wy4eS ptzez Sklad Orzekaj4cy ustalenia pozwolill' u'vrazic opinie

w $1i

1ak

$ 2 sentencji niniejszej uchwaty.

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

z

dnia 27 sierpnia 2009 roktl

jednostlcE satrorzadrt
finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez
rv nstaNte
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreSlorrl'clt

o

zdnia6 wrzesnia 2001 roku o dostgpie do informacji publicznej (tekst.iednolitl'z 2014
poz. 7 82 z po2mejszvmi zmianami).

rokr-r.

I

4

Odopinii niniejszej napodstawie art.20 ust.

o

1

ustawy zdntaT pa2dziernika 1992 roku

regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie

do Kolegium Regionalnej lzby

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