
Uchwaia Nr IV/291/2012

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z dnia 15 grudnia 2012 r.

w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwaly
budzetowej na rok 2013 przedlozonej przez Wojta Gminy Przeworno

Na podstawie rt. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) w zwiazku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Jinansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz zarzadzenia nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1
lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia skladdw orzekajacych i ich przewodniczacych. Stead Orzekajacy Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrociawiu, w osobach: 1) Henryk Kamieniecki — przewodniczacy, 2) Joanna Radzieja — cztonek, 3)
Bartosz Zawadzki — cztonek,

wydaje opinie. pozytywna.

o mozliwosci sfinansowania deficytu Gminy Przeworno przedstawionego w projekcie uchwaly
budzetowej na rok 2013.

** - Uzasadnienie

Obowiazek przedstawienia przez regionally izbe. obrachunkowa. opinii w sprawie mozliwosci
sfinansowania deficytu zaplanowanego w projekcie uchwaly budzetowej, a nast^pnie uchwalonego
przez jednostke. samorzadu teiytorialnego, 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 jednostkQ
samorzadu teiytorialnego papierow wartosciowych, zaci^gni^te kredyty i pozyczki, srodki z
prywatyzacji majatku, nadwyzki budzetu z lat ubiegrych oraz wolne srodki jako nadwyzki srodkow
pieni^znych na rachunku biezacym budzetu, wynikajace z rozliczen wyemitowanych papierow
wartosciowych, kredytow i pozyczek z lat ubiegrych.
Mozliwosc sfinansowania deficytu przychodami ze sprzedazy wyemitowanych papierow
wartosciowych oraz planowanych kredytow i pozyczek zalezy od zdolnosci jednostki samorzadu
teiytorialnego do splaty dlugu. Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzajace ustawy 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) b^dzie obowiazywal od 2014 roku. Natomiast na podstawie art. 121 ust. 8
wufp do 2013 roku b^da. 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
zaci^gniQto w zwiazku z umowa. zawarta. z podmiotem dysponujacym srodkami z budzetu UE lub
z bezzwrotnej pomocy pochodzacej od paristw czlonkowskich EFTA, o ktorych mowa w art. 5 ust.
3 pufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp).
Sklad Orzekajacy na podstawie przedlozonego 15 listopada 2012 roku projektu uchwaly
budzetowej Gminy Przeworno na rok 2013 ustalil, ze planowane sa. nast^puja^ce wielkosci



budzetowe:

1. Dochody budzetu w kwocie 12.983.900 zl, w tym: dochody biezace w kwocie 12.508.374 zlyi
dochody majatkowe w kwocie 475.526 zl.

2. Wydatki budzetu w kwocie 16.728.762 zl, w tym: wydatki biezace w kwocie 12.023.411 zl i
wydatki majatkowe w kwocie 4.705.351 zl.

3. Deficyt budzetu w kwocie 3.744.862 zl, ktory zostanie sfinansowany przychodami
pochodzacymi z kredytow i pozyczek.

4. Przychody budzetu w okreslono w kwocie 4.119.862 zl z tytulu kredytow, pozyczek.
5. Rozchody budzetu w kwocie 375.000 zl z tytulu splaty kredytow i pozyczek.

Lacznie z projektem uchwaly budzetowej przedlozony zostal projekt wieloletniej prognozy
finansowej, zawierajacy prognozy kwoty dlugu i jego splaty w latach 2013 - 2024.

Przewidywana na koniec 2013 roku kwota dlugu - po uwzgl^dnieniu planowanych splat w kwocie
515.000 zl - wynosi 5.444.862 zl, co stanowi 41,94% planowanych dochodow ogolem.

r

Natomiast planowane w 2013 roku splaty kredytow i pozyczek w kwocie 375.000 zl powi^kszone p
wydatki przeznaczone na obsluge. dlugu w kwocie 140.000 zl stanowi 3,97% planowanych
dochodow.

Relacje splat zobowiazari finansowych i kosztow ich obslugi do planowanych dochodow ogolem, o
ktorych mowa w art. 243 ufp, obliczone na podstawie wielkosci prognozowanych na lata 2014 -
2024 nie przekraczaja^ dopuszczalnego poziomu zadluzenia.

Biorac pod uwage, powyzsze ustalenia Sklad Orzekajacy wyraza poglad, ze sfinansowanie deficytu
przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej na rok 2013 przychodami z tytulu kredytow i
pozyczek nie spowoduje przekroczenia ustawowo okreslonych granic zadluzenia, o ile beda.
zrealizowane prognozowane wielkosci budzetowe.

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 dorQczenia uchwaly.
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