Uchwała nr IV/234f2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z d|1ia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej na rok 2018 przedłożonej przez Wójta Gminy Przeworno.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz.561) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Zarządzenia nr 4/17 Prezesa
Regionalnej lzby Obrachunkowej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia składów
orzekających i ich przewodniczących (ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu, w osobach:
- Joanna Radzieja - przewodnicząca,
- Ewa Pudło - członek,
- Henryk Kamieniecki - członek,

wydaje opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Przeworno przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej na rok 2018.
Uzasadnienie
I. Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową opinii w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej, a następnie uchwalonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego, wynika z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (dalej - ufp). W wydawane] opinii regionalna izba obrachunkowa ocenia
możliwość sfinansowania deficytu na podstawie wskazanych źródeł jego finansowania oraz ich
wpływu na kształtowanie się długu jednostki samorządu terytorialnego. Źródłarni finansowania
deficytu - zgodnie z art. 217 ust. 2 ufp - mogą być przychody budżetu pochodzące ze sprzedaży
wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych, zaciągnięte
kredyty i pożyczki, środki z prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolne
środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń
wyernitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
II. Skład Orzekający na podstawie przedłożonego 14 listopada 2017 roku projektu uchwały
budżetowej Gminy Przeworno na rok 2018 ustalił, że planowane są następujące wielkości budżetowe:
1. Dochody budżetu w kwocie 17.954.200 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 16.372.010 zł i
dochody majątkowe w kwocie 1.582.190 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie 18.764.200 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 16.351.381,79 zł i
wydatki majątkowe w kwocie 2.412.818,21zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 810.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z
kredytów.
4. Przychody budżetu w kwocie 1.350.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów.
5. Rozchody budżetu w kwocie 540.000 zł na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.
Łącznie z projektem uchwały budżetowej przedłożony został projekt wieloletniej prognozy
finansowej, zawierający prognozę kwoty długu ijego spłaty w latach 2018 - 2027.
Przewidywana na koniec 2018 roku kwota długu wynosi 4.659.975 zł, co stanowi 25,95%
planowanych dochodów ogółem.

