
Uchwala Nr TV/227/2011

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z 10 pazdziernika 2011 roku

w sprawie wydania opinii o mozliwosci splaty przez Gmine Przeworno kredytu dlugoterminowego

w wysokosci 1.500.000 zl, wnioskowanego na pokrycie pianowanego deficytu budzetu na rok 2011.

Napodstawie art. 91 list. 2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm), w zwiqzku z art. 13 pkt. 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz Zarzqdzenia nr 2/2010 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z dnia 1 lutego 2010 r., w sprawie powolania przewodniczqcych i
cztonkow Skladdw Orzekajqcych w sprawach dotyczacych jednostek samorzqdu terytorialnego i ich zwiqzkdw
wchodzqcych w sklad Wojewodztwa Dolnoslaskiego, Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroclawiu postanowil:

wydac pozytywna. opinie o mozliwosci splaty przez Gmine Przeworno kredytu dlugoterminowego w wysokosci
1.500.000 zl, wnioskowanego na pokrycie planowanego deficytu budzetu na rok 2011.

Uzasadnienie

W celu wydania przedmiotowej opinii dokonano analizy nastepujacych dokumentow:

l)uchwaly Nr III/12/2010 Rady Gminy Przeworno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budzetu gminy na
rok 2011 wraz z uchwalami zmieniajacymi,

2)uchwaly Nr III/11/2010 Rady Gminy Przeworno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjccia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Przeworno na lata 2011 - 2017 wraz ze zmianami,

3)sprawozdari z realizacji budzetu za lata 2009 i 2010 oraz I polrocze 2011 r.

Analiza powyzszych dokumentow pozwolila ustalic, co nastepuje:

W 2009 roku z realizacji budzetu Gmina uzyskala dochody w wysokosci 12.274.233 zl, w tym dochody
majatkowe 285.093 zl i wykonala wydatki w wysokosci 12.150.106 zl, w tym majatkowe 1.249.121 zl; rok

budzetowy zamknieto nadwyzka. budzetowa. w wysokosci 124.127 zl przeznaczona. na splate. wczesniej
zaciagnietych kredytow.

W 2010 roku zrealizowano dochody w wysokosci 13.851.524 zl, w tym dochody majatkowe 1.673.870 zl i
wydatki w wysokosci 15.165.193 zl, w tym majatkowe 3.536.759 zl; rok budzetowy zamknieto deficytem w
wysokosci 1.313.669 zl, sflnansowanym przychodaml pochodzacymi z pozyczki i z nadwyzek srodkow z lat
ubieglych.

Analiza wykonania budzetu w latach 2009 i 2010 informuje o wzroscie poziomu dochodow ogolem o 13%, przy
prawie 6-krotnym wzroscie dochodow majatkowych oraz o wzroscie wydatkow ogolem o 24,8% przy
3-krotnym wzroscie wydatkow majatkowych; udzial wydatkow majatkowych w wydatkach ogolem wzrosl z
10,3% do 23,3%. Zadluzenia gminy w tych latach wzroslo o 570.000 zl i na koniec 2010 r. wynioslo
1.342.875 zl, co stanowilo 9,7% wykonanych dochodow.

W budzecie Gminy na 2011 rok ustalono dochody w wysokosci 13.664.767 zl, w tym dochody majatkowe
1.856.084 zl i wydatki w wysokosci 15.335.767 zl, w tym wydatki majatkowe w wysokosci 3.528.147 zl

(realizacja projektow z udzialem srodkow unijnych na kwote. 3.104.301 zl ; zrodla finansowania deficytu
budzetu w wysokosci 1.671.000 zl i rozchodow w wysokosci 415.000 zl okreslono w przychodach
pochodzacych z kredytow i pozyczek w wysokosci 2.086.000 zl (w tym wnioskowany kredyt). Uchwala
budzetowa zawiera upowaznienie dla Wojta do zaciagania pozyczek i kredytow na sfinansowanie planowanego



deficytu budzetu i rozchodow do wysokosci 2.086.000 zl.

W I polroczu 2011 r. Gmina zrealizowala dochody w wysokosci 6.485.480 zl, w tym dochody majatkowe

418.153 zl (odpowiednio 49,4% i 29,3% wielkosci planowanej) i wykonala wydatki w wysokosci 5.756.998 zl,

w tym wydatki majatkowe w wysokosci 94.251 zl (odpowiednio 36,9% i 2,4% wielkosci planowanej).

Zgodnie z uchwala. w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno zawierajaca.

prognoze kwoty dlugu i jego splaty w latach 2011 - 2017, zadluzenie Gminy na koniec 2011 roku wyniesie

3.013.875 zl, co stanowi 22% planowanych dochodow ogolem. W kolejnych latach wskaznik ten wyniesie

16,9% w 2012 r. i 13,5% w 2013 r., co wskazuje ze przy realizacji budzetow w planowanych wielkosciach nie

zostanie przekroczona granica okreslona w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych.

Sklad Orzekajacy Izby uchwala. Nr IV/12/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wydal pozytywna. opinie. o
prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Przeworno, wynikajacej z planowanych i zaciagnietych
zobowiazari.

Relacja lacznej kwoty splat rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami do planowanych dochodow
wynosi dla biezacego roku budzetowego 3,6% planowanych dochodow, a dla dwoch kolejnych lat 5,2% i 4,6%

planowanych dochodow, co wskazuje ze w latach 2011 - 2013 nie zostanie przekroczona granica okreslona w

art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Z wielkosci przyjetych w uchwale budzetowej na rok 2011 i w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
wynika, ze w latach 2014 - 2017 zostanie zachowana relacja lacznej kwoty splat, o ktorej mowa w art. 243

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obliczona na podstawie wielkosci prognozowanych na

te lata. W planowanych budzetach, poczynajac od 2011 roku uwzgledniono zasade okreslona. w art. 242

ustawy o finansach publicznych, a od 2012 r. zalozono uzyskiwanie nadwyzek budzetowych zabezpieczajacych
splaty uprzednio zaciagnietych zobowiazari.

Biorac pod uwage. powyzsze ustalenia IV Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu
wyraza poglad, ze zaciagniecie zobowiazania bedacego przedmiotem opinii nie spowoduje przekroczenla
ustawowo okreslonych granic zadluzenia, a splaty zobowiazari z tytulu kredytow i pozyczek nie beda. stanowic

zagrozenia realizacji obligatoryjnych zadari wlasnych Gminy Przeworno.

Od niniejszej uchwaly przysluguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia doreczenia

uchwaly.


