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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Lodzi

2esp6t Zamiejscowy w Sieradzu
98-200 Steradz. PI. Wojewbdzkl 3
N/P7251038966, ReyonP-4704280 Uchwato Nr IV / 85 / 2014

/, dnia 27 lutcgo 2014 roku

Skladu Or/ckajjjcego Regionalnej Izby Obrachunknwcj w Lodzi

w sprawic opinii dotyczqcej prawidlowosci planowancj kwoty dhigu

oraz mo/Jiwosci sfmansowania deficytu bud/ctu Gminy Str/clcc Wiclki

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (tckst jednolity z 2013 roku, pox. 885 / pozniejszyrni /mianami) w zwia.zku z art.

19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tckst

jednolity z 2012 roku poz. 1113) Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Pawel Dobrzyriski - przewodniczqcy

2. Grazyna Kos - czlonck

3. Barbara Polowczyk - czlonck

uchwala, co nastcpujc:

§1

Opiniuje sie po/ytywnie prawidlowosc prognozy kwoty dlugu Gminy Strzeice Wielkic na lata

2014-2023, z uvvagq zawartjj w uzasadnicniu.

§2

Opiniuje sip po/ytywnie mozliwosc sfinansowania deficytu bud/ctu Gminy Strzeice Wielkie

na2014rok.

U Z A S A O N I E N I E

Przedmiotowc opinic zostaly wydane w oparciu o dane wynikajacc z uchwah

Nr XXV/3 99/14 Rady Gminy Strzeice Wielkie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie

Wielolctniej Prognozy Finansowej Gminy Strzeice Wielkic na lala 2014-2023 wraz ze

zmianq,

Nr XXV/198/14 Rady Gminy Strzeice Wielkie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie

uchwalenia budzctu na 2014 rok.



Z uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu wynika, zc na 2014 rok zaplanowano

dochody w wysokosci 12.446.845,00 zl, wydatki nalomiast w wysokosci 12.991.560,00 zl.

Roznica miedzy dochodami a wydatkami wynosi 544.715,00 /I i stanowi deficyt budzetu.

Przychody budzetu przyjcto w wysokosci 544.715,00 zl, nie /.aplanowano natomiasl

rozchodow.

Analiza przedlozonych materialow wykazala, ze wielkosci przyjcte w wieloletniej

prognozic fmansowej i bud/ecie na 2014 rok sa zgodne w zakresie wynikajacym z art. 229

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych.

Z przedstawionej prognozy wynika ze w latach 2014-2023 spelniona zostanic zasada

okreslona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych, bowicm

prognozowanc dochody biczaec budzetow w tych latach zaplanowano w wysokosciach

wyzszych od wydatkow biczacych.

Prognozy kwoty dlugu sporzadzono na okres, na ktory zaciagnieto zobowiazania.

Planowana kwota dlugu w roku 2014 i w latach nastepnych jest zgodna z zaci^gnietymi

/.obowiazaniami dhigoterminowymi do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz % planowanymi do

zaciagniccia w 2014 roku przychodami. W pozostalych latach objptych wiclolctnia prognozq

jednostka nie planuje zaciagac nowych zobowiazaii zwrotnych.

Wskazuje sie, ze od 2014 roku, odnosnie zadluxania jednostck samorzadu terytorialnego

obowiazuja przcpisy okreslonc w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach

publicznych. Zgodnie z rcgula tarn zawarta wysokosc wska/nika, stanowiaccgo gornt}

dopuszczalnq granic9 obci^zcnia budzetu sptatami wczesnicj zaciagnietych krcdytow

i pozyczck, wykupem papicrow wartosciowych oraz polcncjalnymi splatami kwot

wynikajacymi / udzielonych poreczeii i gwarancji nie mozc bye wyzsza od sredniej

arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat rclacji jej dochodow biczacych

powickszonych o dochody ze sprzedazy maj^tku oraz pomnicjszonych o wydatki biezace,

do dochodow ogolem budzetu. Na podstawie przedlozonych materialow ustalono,

ze reiacjc wynikajacc z art. 243 ustawy w latach objetych wieloletnia prognozy ilnansowa nie

przekraczaja warlosci wskaznika maksymalnego, ustalonego dla danego roku budzctowcgo.

Na podstawie przcdlozonych materialow ustalono, zc laczna kwota splat przypadajaca

w kazdym roku objetym wieloletnia prognoza finansowa nie przekracza maksymalnego

wskaznika wynikaj^cego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o fmansach publicznych.



Spelnienie w tym okresie przcz Gmin^ Strzclcc Wiclkic reguty wynikajsjccj / art.

243 ustawy o finansach public/nych wymagac b$dzic rcalizacji dochodow co najmnicj

w wiclkosciach przyj^tych w wiclolctnicj prognozie finansowcj, utrzymania xakladanego

po/iomu wydatkow oraz osiagni^cia planowanych nadwyzek operacyjnych. W przypadku

gdy powyzsze zalozcnia nic zostana zachowanc, koniccznym stanic si$ dokonanic korekty

progno/owanych wartosci dochodow, wydatkow, kwoty dhigu i splat zadluzenia

w poszczegolnych latach.

Dokonanc wyzej przez Sklad Orzekajacy ustalenia pozwolily wyra/ic opinie jak

w § 1 scntencji niniejszcj uchwaly.

Formuhijac opinip wyrazona w § 2 scntencji niniejs/cj uchwaly Sklad Orzekajacy

pr/yjal za podstaw9 danc \vynikajace z uchwaly w sprawie uchwalenia budzelu Gminy Strzelce

Wielkic na 2014 rok. Zaplanowane dochody budzetu sq nizszc od planowanych wydatkow

o 544.715,00 /.I, co o/nacza, ze w budzecic Gminy planujc si? deficyt budzetu. W tresci

uchwaly wskazano, ze /rodlem sfinansowania deficytu bcdq przychody pochodzacc z krcdytow

bankowych. Wskazane zrodla sfinansowania deficytu sa_ prawnie dopuszczalnc (art. 217 ust. 2

ustawy o finansach publicznych). Maja_c na wzgledzie powyzsze oraz fakt, iz jcdnostka

w latach objetych prognozq nic przckrac/.a wskaxnikow maksymalnych wynikaj^cych / art. 243

ustawy o finansach publicznych, w occnie Skladu Orzckaja_ccgo, Gmina Strzelce Wielkie

posiada zdolnosc pozyskania zaplanowanych przychodow w wysokosci niezbednej do

sfinansowania deficytu budzetu.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy / dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych ninicjsza opinia podlcga publikacji przez jcdnostk? samorzadu

tcrytorialnego w tcmiinie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia 6 wrzcsnia 2001 roku o dostepic do inrbrmacji publicznej (Dz.U.Nr 112, po/. 1198

z pozniejszymi zmianami).

Od opinii niniejszcj na podstawic art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do Kolegium Regionalncj Izby

Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly Skladu Orzckajaccgo.




