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Sktadu Orzekajaccgo Regionalnej Izby

zdnia11 stycznia 2013 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Strzelce Wielkie.

Dziatajejc na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U.

Nr 55, poz. 577 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240

z pozniejszymi zmianami), Sktad Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej

w todzi w sktadzie:

1. Grazyna Kos - przewodniczsjca

2. Barbara Polowczyk - cztonek

3. Pawet Dobrzyhski - cztonek

uchwala, co nastepuje:

negatywnie opiniuje projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Strzelce Wielkie.

U z a s a d n i e n i e

Przedtozony przez Wojta Gminy Strzelce Wielkie projekt uchwaty w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawka, z dnia 18 grudnia 2012 roku

zostat opracowany na lata 2013-2019. Wartosci przyj^te w projekcie wieloletniej

prognozie finansowej koreluja. z zapisami projektu budzetu w zakresie planowanego

wyniku budzetu i zwi^zanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dtugu Gminy

Strzelce Wielkie, co wypetnia dyspozycje art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych. W latach 2013-2019 objetych prognoza, zachowana

zostata relacja o ktorej mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, bowiem

planowane wydatki bieza.ce sa. nizsze niz planowane dochody biezace powiekszone

o nadwyzk§ budzetowa, z lat ubiegtych i wolne srodki. Prognoze kwoty dtugu

sporz^dzono na okres, na ktory zacia.gni§to oraz planuje sie zacia.gna.c

zobowia.zania. W projekcie uchwaty o wieloletniej prognozie finansowej zawarto



upowaznienia dla Wojta Strzelce Wielkie, ktore 53 zgodne z wymogami wynikaj^cymi

z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Maj^c na wzgledzie powyzsze ustalenia, Sktad Orzekaj^cy stwierdzit,

iz spetnione zostaty wymogi wynikaj^ce z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych.

W roku 2013 relacja dtugu do prognozowanych dochodow budzetu jak

rowniez obci^zenia prognozowanych dochodow budzetu sptatami zaci^gnietych

wczesniej zobowi^zah spetniaja^ wymogi art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pozn. zm.), ktore to

przepisy zostaty utrzymane w mocy w latach 2011 -2013 na podstawie art. 121 ust.

8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach

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

Od roku 2014 w kwestii oceny mozliwosci zadluzania sie jednostek

samorz^du terytorialnego, bedzie miat zastosowanie art. 243 z ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z przywotanym przepisem

wysokosc wskaznika stanowi^cego gorna, dopuszczalnq granice obciqzenia

dochodow budzetu jednostki samorz^du terytorialnego sptatami wczesniej

zaci^gnietych kredytow i pozyczek, wykupem papierow wartosciowych oraz

potencjalnymi spiatami kwot z tytutu udzielonych poreczeh i gwarancji nie moze bye

wyzsza od sredniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej

dochodow biezqcych powiekszonych o dochody ze sprzedazy majqtku oraz

pomniejszonych o wydatki bieza_ce do dochodow ogotem budzetu. Analizy projektu

wieloletniej prognozy finansowej Gminy wykazata, ze relacja wynikaj^ca z art.

243 nie zostala zachowana w 2014 roku. W roku tym maksymalny

dopuszczalny wskaznik ksztattuje si? na poziomie 1,41%. Tymczasem relacja

planowanej, ta.cznej kwoty sptaty zobowi^zati do planowanych dochodow

budzetu wynosi 5,77%. Wobec powyzszego zapisy projektu wieloletniej

prognozy finansowej naruszajq art. 226 ust. 1 pkt. 6 w zwiqzku z art. 243

ustawy o finansach publicznych. Sktad Orzekaj^cy wskazuje zatem na

koniecznosc przeprowadzenia stosownej analizy zaplanowanych w celu

doprowadzenia ich do zgodnosci z prawem. W pozostatych latach (2015-2019)

objetych prognozq wskaznik wynikajqca z art. 243 ustawy o finansach publicznych

zostat zachowany.
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Bior^c powyzsze pod uwage, postanowiono jak w sentencji.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwi^zku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji

przez jednostke samorz^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1 198 z pozniejszymi zmianami).

Od niniejszej uchwaty na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysJuguje odwotanie do petnego

sktadu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi w terminie 14 dni od dnia

jej doreczenia.

Gratyna Kos
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Skfadu Orzekaja^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

zdnia 11 stycznia 2013 roku Nr «Afiir-..*? "(:
w sprawie opinii o projekcie budzetu Gminy Strzelce Wielk e na 2013 rok. P

Sktad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi w sktadzie:

1. Grazyna Kos - przewodnicz^ca

2. Barbara Polowczyk - cztonek

3. Pawet Dobrzyhski - cztonek

dziatajqc na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku,

Dz. U. Nr 55, poz. 577 z pozn. zmianami),

uchwala, co nastepuje:

opiniuje pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu projekt budzetu

Gminy Strzelce Wielkie na 2013 rok.

U z a s a d n i e n i e

Sktad Orzekajacy rozpatrzyt przedtozony przez Wojta Gminy Strzelce Wielkie

projekt budzetu wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawke do projektu budzetu

z dnia 18 grudnia 2012 roku. Badaj^c powyzsze dokumenty Sktad Orzekajacy

dokonat ich oceny i ustalit, ze projekt budzetu zostat opracowany w sposob zgodny

z postanowieniami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn.zm.) oraz przepisami prawa materialnego

normuj^cego poszczegolne dziedziny dziatalnosci jednostki samorza_du

terytorialnego.

Sktad Orzekajacy zwraca jednak uwage. ze realizacja budzetu 2013 roku

bedzie miata istotny wptyw na ksztattowanie si^ wskaznika wynikajqcego z art. 243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ktory bedzie miat

zastosowanie od 2014 roku. Analiza wieloletniej prognozy finansowej wykazata



2

bowiem, ze relacja sptat rat kredytow i pozyczek wraz z odsetkami

do prognozowanych dochodow budzetu w 2014 roku przekracza wskaznik

maksymalny, wynikaj^cy z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przypomina si§,

ze zgodnie z norma, zawarta. w przytoczonym wyzej art. 243 ww. ustawy, wysokosc

wskaznika stanowia^cego gorna^ dopuszczaln^ granice obci^zenia dochodow budzetu

jednostki samorz^du terytorialnego sptatami wczesniej zacia.gnietych kredytow

i pozyczek, wykupem papierow wartosciowych oraz potencjalnymi sptatami kwot

z tytutu udzielonych poreczeri i gwarancji nie moze bye wyzsza od sredniej

arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biez^cych

powiekszonych o dochody ze sprzedazy maja^tku oraz pomniejszonych o wydatki

biez^ce do dochodow ogotem budzetu. Sktad Orzekaj^cy wskazuje zatem na

koniecznosc dokonania stosownej analizy budzetu 2013 roku, w celu zachowania

wymogow art. 243 ww. ustawy o finansach publicznych, w latach nastepnych.

Ponadto Sktad Orzekaja,cy zwraca uwage, iz brak jest korelacji pomiedzy

zatqcznikiem nr 2 o projekcie planu wydatkow budzetu gminy na 2013 rok

a zaî cznikiem nr 4 Plan zadah inwestycyjnych na 2013 rok w zakresie kwoty

wydatkow ujetych w dziale 801 - Oswiata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoty

podstawowe, w kwocie 121.000,00 zt, dotyczacych zadania ,,L)tworzenie szkolnego

placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich". W zataczniku nr 2

ujeto ww. wydatek jako wydatek maj^tkowy poniesiony na realizacje programu

finansowanego z udziatem srodkow unii europejskiej. Natomiast w zataczniku nr 4

wydatek ten ujeto w dziale 801 rozdziat 80101 §6050 - a wiec jako wydatek nie

objety umowa. z dysponentami srodkow unijnych, finansowany wyta,cznie ze srodkow

wtasnych jednostki.

Opinie Sktadu Orzekaj^cego o projekcie budzetu sformutowana. w niniejszej

uchwale, organ wykonawczy jest obowia^zany przedstawic, przed uchwaleniem

budzetu Radzie, stosownie do postanowieh zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy

o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwaty na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przystuguje odwotanie

do petnego sktadu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi.

SKLAt

mqr craiyna Kos
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Sktadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

zdnia 11 stycznia 201 3 roku . . Q

w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego Gminy Strzelce Wielkie.

Dzialaja^c na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozniejszymi zmianami), Sktad

Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sktadzie:

1. Grazyna Kos - przewodnicz^ca

2. Barbara Polowczyk - cztonek

3. Pawet Dobrzyhski - cztonek

uchwala, co nastepuje:

pozytywnie opiniuje mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu przedstawionego

w projekcie budzetu Gminy Strzelce Wielkie na 2013 rok.

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie wielkosci zawartych w projekcie uchwaty budzetowej Gminy

Strzelce Wielkie ustalono, ze na 2013 rok planuje sie dochody budzetowe w kwocie

17.761.431,76 zt oraz wydatki budzetowe w kwocie 18.583.534,99 zl. Deficyt

budzetowy na 2013 rok zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych jako roznica miedzy dochodami a wydatkami budzetu

uksztattuje si$ na poziomie 822.103,23 zt. Zaktada sie, ze deficyt ten zostanie

pokryty przychodami pochodza^cymi ze zrodet okreslonych w art. 217 ust. 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

Opiniuja,c mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu w 2013 roku, Sktad

Orzekaj^cy uwzglednit przepisy art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zmianami), ktore na

podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy

wprowadzaja.ce ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241

z pozniejszymi zmianami) zostaty utrzymane w mocy do kohca 2013 roku.

Z tresci art. 170 ust.1 ustawy wynika, ze ta^czna kwota dtugu jednostki

samorza.du terytorialnego na koniec roku budzetowego nie moze przekroczyc 60%

wykonanych dochodow tej jednostki. W oparciu o wielkosci zawarte w projekcie

wieloletnie prognozy finansowej Gminy Strzelce Wielkie ustalono, ze kwota dtugu na



dzieh 31 grudnia 2013 roku wynosic bedzie 6.311.437,77 zf. i wskaznik wynikajqcy

z art. 170 ustawy ksztattowac sie b^dzie na poziomie 35,53%, ktory miesci sie

wokreslonych prawem granicach.

Z postanowieh zawartych w art. 169 ust. 1 ustawy wynika, ze J^czna kwota

przypadaj^cych do sptaty w danym roku budzetowym rat kredytow i pozyczek oraz

odsetek, jak rowniez wykupu papierow wartosciowych wraz z odsetkami i dyskontem,

zaci^ganych /emitowanych/ na pokrycie planowanego deficytu i na sptate wczesniej

zaci^gnietych zobowi^zari, odsetek od zaci^ganych kredytow i pozyczek oraz

odsetek i dyskonta od emitowanych papierow wartosciowych na pokrycie

wystepuja.cego w ci^gu roku przejsciowego deficytu, potencjalnych splat kwot

wynikaj^cych z udzielonych przez jednostki samorz^du terytorialnego poreczeh

i gwarancji, nie moze przekroczyc 15% planowanych na dany rok budzetowy

dochodow tej jednostki. Na podstawie dokumentow bed^cych w dyspozycji SWadu

Orzekaj^cego ustalono, ze w roku 2013 wskaznik wynikaj^cy z art. 169 ustawy

wynosic bedzie 12,63%, a wiec nie zostanie przekroczony .

Przyjmuj^c za podstawe wyniki analizy przedtozonych dokumentow przy

zatozeniu petnej realizacji wielkosci wykazanych w przedlozonych do zaopiniowania

dokumentach, Skiad Orzekajqcy stwierdza, ze w latach splaty planowanego do

zaci^gniecia w roku 2013 dtugu zachowane zostan^ prawem przewidziane

ograniczenia w zakresie wskaznikow obci^zenia budzetow lat nastepnych sptata^

diugu oraz jego wysokosci. Tym samym wystepuje mozliwosc sfinansowania

planowanego deficytu okreslonego w projekcie budzetu na 2013 rok.

Maj^c na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych opinia jest publikowana przez jednostke samorz^du terytorialnego

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do

informacji publicznej (Dz. U. NM12, poz. 1198 z pozniejszymi zmianami).

Od niniejszej uchwaty na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U.

Nr 55, poz. 577 z pozniejszymi zmianami) przystuguje odwofanie do petnego skfadu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
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Urzqd Gminy

Strzelce Wielkie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lod/i Zcspol Zamiejscowy w Sicradzu przesyta w zalaczeniu:

- Uchwale Nr IV / 4 / 2013 z dnia I 1 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budzetu

Gminy Strzelce Wielkie na 201 3 rok,

- Uchwalp Nr IV / 5 I 2013 z dnia 1 I stycznia 2013 roku w sprawie mozliwosci sfmansowania

deficytu budzetu Gminy Strzelce Wielkie,

- Uchwalc Nr IV / 6 / 201 3 z dnia 1 1 slyc/nia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly

w sprawie wieloletniej pi-ogno/y finansowej Gminy Strzelce Wielkie.

zal. Uchwala
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