
Elektromcznie podpisany prcez
Gra^na Kos; RIO w toazi

Onia4lutego2019r

UchwalaNr IV 713/2019

zdnia 31 stycznia 2019 roku Z

Skladu Orzekajijcego Regionalnej Tzby Obrachunkowej w I ,ml/.i
Pod BIB

w sprawie opinii dotycz^cej prawidlowosci planowanej kwoty dtugu

oraz mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Ostrowek.

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o flnansach

publicznych (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2077 z pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art.

19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst

jednolity z 2016 roku, poz. 561 z pozniejszymi zmianami) Sktad Orzekajacy Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Lodzi:

1. Grazyna Kos - przewodniczaca

2. Pawet Dobrzynski - czJonek

3. Bogdan Lagwa - cztonek

uchwala, co nast^puje:

§1

Opiniuje sie pozytywnie mozliwosc sfinansowania przez Gmine Ostrowek deficytu budzetu

przedstawionego w uchwale budzetowej na 2019 rok.

§2

Opiniuje sie pozytywnie prawidlowosc prognozy kwoty dlugu Gminy Ostrowek na lata

2019-2029.

U Z A S A D N I E N I E

Sklad Orzekaj^cy wydal przedmiotowe opinie na podstawie uchwal Rady Gminy

Ostrowek podjetych w dniu 28 grudnia 2018 roku:

Nr 111/14/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek

naiata 2019-2029,

• Nr 111/15/2018 w sprawie uchwalenia budzetu gminy Ostrowek na 2019 rok.

W uchwale budzetowej na 2019 rok przewidziane zostaty dochody w wysokosci

19.252.200,00 zl, wydatki natomiast w kwocie 20.247.200,00 zl. Zaplanowane dochody budzetu

53 nizsze od planowanych wydatkow, co oznacza, ze w budzecie Gminy planuje sie deflcyt

w wysokosci 995.000,00 zl, jako roznica pomiedzy prognozowanymi dochodami

a uchwalonymi wydatkami. W tresci uchwaly postanowiono, ze zrodlem sfinansowania deficytu
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bedq przychody pochodzace z kredytow. W swietle postanowien art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, deflcyt budzetu jednostki samorzadu terytorialnego

moze bye pokryty przychodami pochodzacymi z:

1) sprzedazy papierow wartosciowych wyemitowanych przez jednostke samorzadu

terytorialnego;

2) kredytow;

3) pozyczek;

4) prywatyzacji majijtku jednostki samorzadu terytorialnego;

5) nadwyzki budzetu jednostki samorzadu terytorialnego z lat ubiegtych;

6) wolnych srodkow jako nadwyzki srodkow pieni^znych na rachunku biez^cym budzetu

jednostki samorzqdu terytorialnego, wynikajacych z rozliczen wyemitowanych papierow

wartosciowych, kredytow i pozyczek z lat ubieglych.

Wskazany zatem sposob pokrycia planowanego detlcytu budzetu Gminy Ostrowek na 2019 rok

jest zgodny z obowi^zujacymi normami prawa.

Przyjete w budzecie przychody w wysokosci 1.435.000,00 zl pochodzic beda

z kredytow planowanych do zaciagniecia na rynku krajowym.

Zaplanowane rozchody budzetu w kwocie 440.000,00 zl obejmuja spJaty rat wczesniej

zaciagnietych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych.

Przeprowadzona analiza uchwal podjetych na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku

wykazala, ze wielkosci przyj^te w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie na 2019 rok

sa zgodne w zakresie wynikajacym z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych.

Z przedstawionej prognozy wynika, ze w latach 2019-2029 spelniona zostanie zasada

okreslona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem

prognozowane dochody biezace budzetow w tych latach zaplanowano w wysokosciach

wyzszych anizeli wydatki biezqce.

Prognoze kwoty dlugu sporzadzono na okres, na ktory zaciqgnieto oraz planuje sie

zaci^gn^c zobowiazania. Planowana kwota dtugu w roku 2019 i w latach nastepnych jest zgodna

z zaciagnietymi zobowiazaniami dlugoterminowymi do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz

z planowanymi do zaciagniecia w 2019 roku kredytami i pozyczkami. Od 2020 roku jednostka

nie planuje zaciagac nowych zobowiqzan zwrotnych. W latach 2020-2029 przypadaj^ce

w danym roku splaty z tytuhi zaciqgnietych wczesniej kredytow i pozyczek oraz wykupow

papierow wartosciowych finansowane beda^ z prognozowanej nadwyzki budzetu.



Roczna kwota sptaty rat kredytow, pozyczek i wykupu wyemitowanych obligacji wraz

z naleznymi od nich odsetkami oraz naleznymi odsetkami 1 dyskontem od wyemitowanych

obligacji liczona w relacji do prognozowanych dochodow rocznych nie przekracza

dopuszczalnego wskaznika sptaty okreslonego dla kazdego roku, zgodnie z wymogami art. 243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na podstawie przedlozonych

materiaiow ustalono, ze planowany wskaznik dhagu jednostki w latach objetych wieloletnia

prognoz^ finansowa, ksztaltowac sie bedzie nastepujaco:

Lata

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Kwota dlugu
na koniec roku

6.145.000,00

5.985.000,00

5.785.000,00

5.165.000,00

4.205.000,00

3.555.000,00

2.705.000,00

1.965.000,00

1.310.000,00

610.000,00

-

wskaznik planowanej
l;ii vn i - j kwoty splaty
zobowiqzari, o ktorej

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodow

ogotem

2,99%

1.46%

1.55%

3.42%

4,81%

3^1 %

4,10%

3,54%

3,08%

3,21%

2,75%

dopuszczalny wskaznik
splaty zobowiazan okreslony
w art. 243 ustawy, obliczony

w oparciu o plan 3
kwartatow roku

poprzedzajqcego rok
budzetowy

3,28%

1.76%

1,78%

3,43%

6,00%

7,57%

8,66%

9,1 2%

9,10%

9,14%

9,21%

spelnienie
wskaznika

splaty tak/nie

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Z analizy przedstawionych w powyzszej tabeli wartosci wynika, ze w latach 2019-2022

wskaznik planowanej hjcznej kwoty splat wczesniej zaciagni^tych zobowi^zari

dhigoterminowych zbliza sie do wskaznika dopuszczalnego wyznaczonego regula zawarta

w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznyeh. Prognozowany

bowiem poziom obciazenia budzetu splaty dtugu w latach 2019-2022 jest tylko nieznacznie

nizszy od wskaznika maksymalnego obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalow roku

poprzedzajacego rok budzetowy (roznica ta wynosi odpowiednio: w roku 2019 - 0,29%,

w roku 2020 - 0,3%, w 2021 roku - 0,23%, w 2022 roku - 0,01%). W konsekwencji

powyzszego, ustalona w wieloletniej prognozie fmansowej Gminy Ostrowek, mozliwosc

splaty dlugu w tych latach obciqzona jest wysokim ryzykiem. Wskazuje si^, ze istotny

wplyw na spetnienie przez Gmin$ Ostrowek w latach 2020 - 2022 reguly \ \ v n i k a j a c c j z art.

243 ustawy o finansach publicznych b^dzie miato wykonanie budzetu roku 2019 oraz

realizacja wartosci wykazanych w wieloletniej prognozie fmansowej w latach 2020 - 2022.
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W przypadku gdy przyjete zalozenia nic zostana zachowane w latach tych dojsc moze

do przekroczenia dopuszczalnego wskaznika zadluzenia jednostki.

SkJad Orzekajacy przypomina, iz warunkiem niezbednym dla zachowania ww. relacji

w latach 2019-2022 lurd/ i r prowadzenic przez Gmine ostroznej polityki flnansowej. Polegac

ona powinna przede wszystkim na podejmowaniu konsekwentnych dziatan w zakresie

realizacji planowancgo poziomu dochudow oraz utrzymaniu szczegolnej dyscypliny

w ponoszcniu wydatkow biezacych jak i majqtkowych, celcm osiqgni^cia planowanych

nadwyzek budzetu i zakladanych nadwyzek opcracyjnych. O powyzszym Sklad Orzekajacy

informowal w opinii dotyczqccj projektu uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Ostrowek (Uchwala Skladu Orzekaj^cego Nr IV/280/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku).

Dokonane wyzej przez Sklad Orzekajqcy ustalenia pozwolily wyrazic opinie jak

w § 1 i § 2 sentencji niniejszej uchwary.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke samorz^du

terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawic

z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2018 roku,

poz. 1330 z pozniejszymi zmianami).

Od opinii niniejszej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdzlernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych stuzy odwotanie do Kolegium Regionalnej Tzby

Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaty Sktadu Orzekajacego.


