
Uchwala Nr IV/332/2011

Skladu Orzekajacego RegionalneJ Izby Obrachunkowej we Wrodawiu

z 22 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o mozliwosci sflnansowania deficytu Gminy Przeworno przedstawionego w projekcie

uchwaly budzetowej na rok 2012

Na podstawie art. 19 list. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwiqzku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz zarzQdzenia Nr 2/2010 Prezesa RegionalneJ Izby
Obrachunkowej we Wrodawiu z 1 lutego 2010 roku w sprawie powotania przewodniczqcych i czlonkow Sktadow
Orzekajqcych w sprawach dotyczqcychjednostek samorzqdu terytorialnego i ich zwiazkow wchodzqcych w sklad
Wojewodztwa Dolnoslqskiego, Sklad Orzekajqcy RegionalneJ Izby Obrachunkowej we Wrodawiu postanowil:

wydac pozytywna. opinio o mozliwosci sflnansowania deficytu Gminy Przeworno przedstawionego w projekcie

uchwaly budzetowej na rok 2012.

Uzasadnienie

I. Obowiazek przedstawienia przez regionalna. izbe. obrachunkowa. opinii w sprawie mozliwosci sflnansowania

deficytu zaplanowanego w projekcie uchwaly budzetowej, a nastepnie uchwalonego przez jednostke

samorzadu terytorialnego, wynika z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm., dalej - ufp).

W wydawanej opinii regionalna izba obrachunkowa ocenia mozliwosc sfinansowania deficytu na podstawie

wskazanych zrodel jego finansowania oraz ich wplywu na ksztaltowanie sie. dlugu jednostki samorzadu

terytorialnego. Zrodlami finansowania deficytu - zgodnie z art. 217 ust. 2 ufp - moga. bye przychody budzetu

pochodzace ze sprzedazy wyemitowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego papierow wartosciowych,

zaciagniete kredyty i pozyczki, srodki z prywatyzacji majatku, nadwyzki budzetu z lat ubieglych oraz wolne

srodki jako nadwyzki srodkow pienieznych na rachunku biezacym budzetu, wynikaja.ee z rozliczen

wyemitowanych papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek z lat ubieglych.

Mozliwosc sfinansowania deficytu przychodami ze sprzedazy wyemitowanych papierow wartosciowych oraz

planowanych kredytow i pozyczek zalezy od zdolnosci jednostki samorzadu terytorialnego do splaty dlugu.

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaja.ee ustawe o finansach

publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm., dalej - wufp) indywidualny wskaznik wyznaczajacy dopuszczalny

poziom zadluzenia (relacja, o ktorej mowa w art. 243 ufp) bedzie obowiazywal od 2014 roku. Natomiast na

podstawie art. 121 ust. 8 wufp do 2013 roku beda. obowiazywac wskazniki zadluzenia, o ktorych mowa w art.

169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwea 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.,

dalej - pufp), czyli tzw. wskazniki 15% i 60%. Przy obliczaniu ww. wskaznikow, na podstawie art. 169 ust. 3 i

art. 170 ust. 3 pufp (art. 243 ust. 3 ufp), stosuje sie wylaczenia wowczas gdy dlug zaciagnieto w zwiazku z

umowa. zawarta. z podmiotem dysponujacym srodkami z budzetu UE lub z bezzwrotnej pomocy pochodzacej od

pahstw czlonkowskich EFTA, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp).

II. Sklad Orzekajacy na podstawie przedlozonego 15 listopada 2011 roku projektu uchwaly budzetowej Gminy
Przeworno na rok 2012 ustalil, ze planowane sa. nastepuja.ee wielkosci budzetowe:

- Dochody budzetu w kwocie 13.206.645 zl, w tym: dochody bieza.ee w kwocie 12.263.617 zl i dochody
majatkowe w kwocie 943.028 zl.

- Wydatki budzetu w kwocie 13.608.645 zl, w tym: wydatki biezace w kwocie 12.122.345 zl i wydatki

majatkowe w kwocie 1.486.300 zl,

- Deficyt budzetu w wysokosci 402.000 zl.

-Przychody budzetu w wysokosci 977.875 zl, w tym z tytulu zaciagnietego kredytu w wysokosci 402.000 zl

oraz wolnych srodkow wysokosci 575.875 zl.

- Rozchody budzetu w wysokosci 575.875 zl.

Sklad Orzekajacy wskazuje, ze stosownie do tresci art. 212 ust. 1 pkt 3 ufp w czesci normatywnej uchwaly



nalezy doprecyzowac zrodia finansowania deficytu.

Lacznie z projektem uchwaly budzetowej przedlozony zostal projekt wieloletniej prognozy finansowej,

zawierajacy prognoze kwoty dlugu i jego splaty w latach 2012 - 2018.

Przewidywana na koniec 2012 roku kwota dlugu wynosi 2.840.000 zl, co stanowi 21,50% planowanych

dochodow ogolem. W 2013 roku wskaznik ten jest nizszy - planowany jest na poziomie 15.84%.

Planowane w 2012 roku splaty kredytow i pozyczek w kwocie 575.875 zl powiekszone o wydatki

przeznaczone na obsluge dlugu w kwocie 170.000 zl stanowia. 5,65% planowanych dochodow. W 2013 roku

wskaznik ten planowany jest na poziomie 5,07%. Takze obliczone na podstawie prognozowanych wielkosci

relacje splat zobowiazari finansowych i kosztow ich obslugi do planowanych dochodow ogolem, okreslone w

art. 243 ufp (lata 2014-2018), nie przekrocza. dopuszczalnego poziomu zadluzenia wowczas gdy zrealizowane

zostana. prognozowane wielkosci.

Biorac pod uwage powyzsze ustalenia Sklad Orzekajacy wyraza poglad. ze sfinansowanie deficytu

przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na rok 2012 przychodami z tytulu kredytu i pozyczek nie

spowoduje przekroczenia ustawowo okreslonych granic zadluzenia, o lie beda. zrealizowane prognozowane

wielkosci budzetowe.

Niniejsza uchwala Skladu Orzekajacego, zgodnie z art. 246 ust. 2 ufp, powinna bye opublikowana przez

jednostke samorzadu terytorialnego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie

do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z pozn. zm.) w terminie 7 dni od dniajej otrzymania.

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.
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