
UchwalaNr IV 742 72012

z dnia 7 lutego 2012 roku

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

w sprawie opinii dotycz^cej mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego oraz

prawidtowosci planowanej kwoty dtugu Gminy Ostrowek.

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

publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 19 ust.

2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. z 2001 r.

Dz.U. Nr 55, poz. 577 z pozniejszymi zmianami) Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Lodzi:

1. Grazyna Kos - przewodniczacy

2. Barbara Polowczyk - czlonek

3. Pawel Dobrzynski - czlonek

uchwala, co nastepuje:

§1

Odstepuje od wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Ostrowek

na 2012 rok w zwiazku z uchwaleniem budzetu na 2012 rok, ktory nie zawiera deficytu budzetu.

§2

Opiniuje sie pozytywnie prawidtowosc planowanej kwoty dlugu wynikajacej z planowanych

i zaciagnietych zobowiazari Gminy Ostrowek.

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

Sklad Orzekajqcy formulujac opinie zawarte w sentencji przyjat za podstawe dane

wynikajace z podjetych przez Rade Gminy Ostrowek w dniu 29 grudnia 2011 roku

nastepuj^cych uchwal:

• Nr XIII/79/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek

nalata20!2-2016,

• Nr XIII/80/2011 w sprawie uchwalenia budzetu gminy Ostrowek na 2012 rok.



Z uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu wynika, ze na 2012 rok zaplanowano dochody

wwysokosci 13.638.081,00 zl, wydatki natomiast w wysokosci 13.326.072,00 zl. Roznica

miedzy dochodami a wydatkami budzetu wynosi 312.009,00 zl i stanowi nadwyzke budzetu

okreslony zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych.

Z dokonanej analizy przedlozonych dokumentow wynika, ze Gmina nadwyzke budzetu planuje

w cafosci przeznaczyc na splat? kredytow i pozyczek zaciajmietych w latach poprzednich.

Rozchody budzetu zaplanowano w wysokosci 2.156.461,75 zl. Zaklada sie, ze w 2012 roku

splata zobowi^zan z tytulu kredytow i pozyczek, Iqcznie z naleznymi odsetkami uksztaltuje si?

na poziomie 2.496.461,75 zl, co stanowic bedzie 18,31% planowanych dochodow budzetu

Gminy. Po odliczeniu splat zobowi^zan z tytulu pozyczki na wyprzedzaj^ce fmansowanie zadah

realizowanych z udzialem srodkow unijnych, stosownie do postanowien art. 169 ust. 3 pkt

1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fmansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104

zpozniejszymi zmianami), wskaznik ten uksztaltuje sie wwysokosci 10,35%. Spelniony

zostanie zatem wymog dopuszczalnego limitu (15% planowanych dochodow) okreslony wart.

169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fmansach publicznych, ktory to przepis ma

moc obowigzujaca^ do dnia 31 grudnia 2013 roku na podstawie art. 121 ust .8 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o fmansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.

1241 z pozniejszymi zmianami).

Analiza uchwal podjetych na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku wykazala, ze wielkos"ci

przyjete w wieloletniej prognozie fmansowej i budzecie na 2012 rok sa, zgodne w zakresie

wynikajqcym z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych.

Z przedstawionej prognozy wynika ze w latach 2012-2016 spelniona zostanie zasada

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

prognozowane dochody biez^ce budzetow w tych latach zaplanowano w wysokosciach

wyzszych od wydatkow biez^cych.

Na podstawie dokumentow bedqcych w dyspozycji Skladu Orzekaja_cego ustalono, ze

w latach 2012-2013, obowiqzuj^cy w tym okresie wskaznik wynikaj^cy z art. 170 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 roku o fmansach publicznych, w zwi^zku art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o flnansach publicznych, przy

uwzglednieniu planowanych do zaci^gniecia i splaty zobowia_zari dlugoterminowych

wykazanych przez Gmin? w prognozie kwoty dlugu nie przekroczy dopuszczalnej granicy 60%

dlugu do planowanych dochodow budzetu. Wskaznik ten w 2012 roku wyniesie 42,78%,

a w 2013 roku ksztaitowac sie bedzie na poziomie 24,16%.



Poczawszy od 2011 roku zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych, dla danej jednostki samorzadu terytorialnego obliczany jest

indywidualny wskaznik maksymalnego obci^zenia z tytulu sptaty dlugu ustalany jako srednia

arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezacych powiekszonych

o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o wydatki biezace do dochodow ogolem

budzetu. Tak obliczany wskaznik w latach 2011-2013 podawany jest informacyjne, a od roku

2014 stanie sie wi^zacy.

W latach 2014-2016, relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych, zachowuje zgodnosc z wymogami tegoz przepisu prawa. Na

podstawie wartosci zawartych w wieloletniej prognozie finansowej ustalono, ze w latach tych

poziom splat zobowia^an Gminy Ostrowek bedzie ksztartowac sie ponizej dopuszczalnego

limitu. Relacje ustalone zostaly w oparciu o dane wynikajace z uchwalonej wieloletniej

prognozy finansowej przy zalozeniu pelnej realizacji dochodow, w tym dochodow biezacych

oraz utrzymania planowanego poziomu wydatkow, w tym wydatkow biezacych, a takze

osiqgniecia zakladanej nadwyzki dochodow biezacych nad wydatkami biez^cymi.

Dokonane wyzej przez Sktad Orzekajacy ustalenia pozwolily wyrazic opinie jak

w sentencji niniejszej uchwaly.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych niniejsza

opinia podlega publikacji przez jednostke samorzadu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia

jej otrzymama na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie

do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pozniejszymi zmianami)

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z pozniejszymi

zmianami) shizy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w terminie

14 dni od dnia doreczenia uchwaty Skladu Orzekaj^cego.

mar Grazyna Kos


