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UchwalalVr IV / 61 /2013

x dnia 7 marca 2013 roku

Skhidu Or/ckajijccgo Regionalncj I/by Obrachunkowej w todzi

\ spravvic opini i dotyczijcej mo/Jiwosci sfmansowania deficytu bud/etowcgo oraz

prawidlowosci planowancj luvoty dlugu Gminy Strzelce Wiclkic.

Na podstawie an. 230 usL 4 oraz 246 List. 3 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z poznicjszymi zmianami) w zwia.zku z art. 19 iust.

2 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U.

z 2012 roku poz. 1 1 1 3 ) Skl'ad Orzckajacy Rcgionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Graiyua ICos - przewodniczi}cy

2 Barbara Polowczyk - cztonck

3. Pawcl Dobrzynski - czlonek

uchwala, co nast^pujc:

§1

Opiniujc sic pozytywnic mozliwosc sfmansowania przez Gmin? Strzelcc Wielkie deficytu

budzetowcgo przcdstawioncgo w uchwale budzetowej na 2013 rok.

§2

Opiniujc sic pozytywnic prawidlowosc planowanej kwoLy d-lugu wynikaj^cej z planowanych

i zaciagnigtych zobowiazan Gminy Strzelce Wielkie.

U Z A S A B N I E N I E

Sklad Orzekajc|cy forrautuj^c opinic zawartc w scntcncji przyjtjl za podstaw^ dane wynikajqcc

7. podjetych przez Gminc Slrzclcc Wiclkic w dniu 30 stycznia 2013 roku nast^pujacych uchwa i :

Nr XVI/143/13 w sprawic Wiclolctnicj Prognozy 1-inansowcj Gminy Strzelce Wielkie

nalata 2013-2019,

- NrXVl /144 /13 w sprawic uchwalcnia budzetu na 2013 rok.

Z uchwaty w sprawic uchwalcnia budzelu wynika, zc na 2013 rok zaplanowano dochody

w wysokosci 17.776.994,66 /i, wydatki natomiast w wysokosci 18.762.017,45 zl. D c f i c v i



rozumiany, jako roznica iniedzy dochodarni a wydatkami wynosi 985.022,79 zl. W tresci

uchwaly wskazano, zc zrodlem sfmansowania deficytu bcda przychody pochodzace z pozyczek

i kredytow. Wskazane zrodla sfinansowania deficytu spchiiaja, wymogi art. 217 ust. 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rozchody budzetu zaplanowano

w wysokosci 1.975.364,64 zl. Zaklada sie, zc w 2013 roku splata zobowiazan z tytulu kredytow

ipozyczek, lacznie znaleznymi odsetkami uksztahuje si? na poziomie 2.145.364,64 zl,

co stanowic bedzle 12,07% planowanych dochodow budzetu Gminy Strzclcc Wielkie. Spemiony

zostanic zatem wymog dopuszczalnego liniitu (15% planowanych dochodow) okrcslony w art.

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

z pozniejszymi zmianami), ktory to przepis ma moc obowiazujaca do dnia 31 grudnia 2013 roku

napodstawie art. 121 ust. S ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy vvprovvadzajace ustaw$

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z pozniejszymi zmianami).

Analiza uchwal, ktore stanowily podstawe do wydania niniejszej opinii w}'kazala;

ze wielkosci prz);jete w wielolelnicj prognozie finansowcj i budzecie na 2013 rok sa zgodne

w zakresie wynikajacym z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Z przcdstawioncj prognozy wynika zc w latach 2013-2019 spc-lniona zostanie zasada

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

prognozowane dochody biezace budzetow w tych latach zaplanowano w wysokosciach

vvyzszych od \vydatkow biezacych.

Na koniec 2013 roku prognozowana kwota dlugu uksztaltuje 519 na poziomie

5-868.759,77 zl, co stanowic bqdzie 33,01%) prognozowanych dochodow budzetu. Relacja ta

spelnia wymogi art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, nie

przekracza bowiem dopuszczalnej granicy 60%. Powyzszy przepis obowiazuje do konca 2013

roku w zwiazku z art. 121 ust. S ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzajace

ustawc o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157 poz. 1241 z pozniejszymi

zmianami).

Poczawszy od 2014 roku w kwestii oceny mozliwosci zadluzcnia jednostck samorzadu

terytorialnego zastosowanie bcdzic mial art. 243 usta\vy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. Na podstawic lego przcpisu dla dancj jednostki samorzadu

terytorialnego obliczany jest indyvvidualny wskaznik maksymalnego obciqzenia z t}'tulu splaty

dlugu ustalany jako srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow

biezacych powiekszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomnicjszonych o wydatki

biezace do dochodow ogolem budzetu.



W latach 2014-2019, rclacja o ktorej mowa w ail. 243 uslawy / dnla 27 sicrpnia 2009

roku o finansach pubiicxnych. xachowujc xgodnosc x vvymogami tcgoz prxcpisu pra\va.

Na podstavvic wartosci xawartych w vviclolctnicj prognoxic fmansowcj ustalono, xc w latach tyc \m splat xobowiijxari Gminy Strzclcc Wiclkic bcdzic ksztaltowac si9 p o n i / c i

dopuszczalncgo l imi tu . Rclacjc ustalonc zoslaly vv oparciu o danc wynikajacc x uchwaloncj

vv ic lo lc tn ic j prognoxy imansowcj prxy zaloxcniu pclncj rcalixacji dochodow, w tym dochodow

bicxqcych oraz utrzymania planovvancgo poxiomn wydatkow, w tym wydatkow biczt}cych.

a takxc osiqgniccia xakladancj nadvvyxki dochodow biczacych nad wydatkami bie/acymi.

Dokonanc wyxcj prxcx Sklad Orzckajacy ustalcnia poxwolHy wyrazic opinic j a l .

vv scntcncji ninicjsxej uchwaly.

Stosownic do art . 230 ust. 4 oraz art. 246 List. 3 ustawy x dnia 27 sicrpnia 2009 roki;

o Jmansach publicznych ninicjsx.a opinia podlcga publ ikac j i prxcx jednoslkt; samorxadLi

tcrytorialncgo w tcrminic 7 dni od dnia jcj otrxymania na xasadach okrcslonych w Listawie z dnia

6 vvrzcsnia 2001 roku o dost^pic do intbrmacji publicznej (Dx.U.Nr 1 12, poz. 1 198

x poznicjsxymi xmianami)

Od o p i n i i n i n i c j s x c j na podstawie art. 20 List. 1 uslawy z dnia 7 paxdzicrnika 1992 roku

o rcgionalnych ixbach obrachunkowych sluxy odwolanic do Kolcgium Rcgionalncj \y()\j w Lodzi vv tcrminic !4 dni od dnia dorccxcnia uchwaly Skladu Orzckajcjccgo.


