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/ dnia 5 marca 2015 roku

Skladu Or/ckaj^cego Regionalnej Izhy Obrachunkowej w Lodzi

w sprawic opinii dotycz^cej prawidlowosci planowanej kwoty dlugu

oraz mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Strzelce Wielkie.

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

publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z pozniejszymi zmianami) w zwiazku

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113 z pozniejszymi zmianami) Sktad Orzekajacy

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Pawel Dobrzyhski - przewodniczacy

2. Grazyna Kos - czlonek

3. Barbara Polowczyk - czionck

uchwala, co nastepuje:

§1

Opiniuje sie pozytywnic mozliwosc sfinansowania przez Gmine Strzelce Wielkie deficytu

budzetu przcdstawionego w uchwale budzetowej na 2015 rok.

§2

Opiniuje sie pozytywnie prawidlowosc prognozy kwoty dhigu Gminy Strzelce Wielkie na lata

2015-2025, z uwagq zawartij w u/asadnicniu.

U Z A S A D N I E N I E

Sklad Orzekajacy wydal przedmiotowe opinie na podstawie uchwat Rady Gminy Strzelce

Wielkie podjetych wdniu 27 stycznia 2015 roku:

Nr IV/11/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowcj Gminy Strzelce Wielkie na lata

2015-2025,

• Nr IV/12/15 w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015 rok wraz ze zmiana dokonana

uchwala Rady Gminy Strzelce Wielkie Nr V/18/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie

zmiany Uchwaly Nr IV/12/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budzetu na 2015 rok.
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W uchwale budzetowej na 2015 rok przewidziane zostaly dochody w wysokosci

18.003.633,19 zl, wydatki natomiast w kwocic 19.289.634,19 A. Zaplanowane dochody budzetu

sa_ nizsze od planowanych wydatkow, co oznacza, ze w budzecie Gminy planuje sic deficyt

w wysokosci 1.286.001,00 zl, jako roznica pomiedzy progno/owanymi dochodami

a uchwalonymi wydatkami. W tresci uchwaly postanowiono, xe zrodlcm sfinansowania dcficytu

bedq przychody pochod/acc z emisji papierow wartosciowych ora/ pozyczki. W swietle

postanowieri art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansaeh public/nych, dcficyt

budzetu jednostki samorzadu tcrytorialnego moze bye pokryty przychodami pochodzacymi z:

1) sprzedazy papierow wartosciowych wyemilowanych przcz jednostkt; samorzadu

terytorialnego;

2) kredytow;

3) pozyczek;

4) prywatyzacji majatku jednostki samorzadu lerytorialnego;

5) nadwyzki budzetu jcdnostki samorzadu terytorialnego z lat ubieglyeh;

6) wolnych srodkow jako nadwyzki srodkow picnieznych na rachunku biezacym budzetu

jednostki samorzadu tcrytorialnego, wynikajacych z rozliczeri wyemitowanych papierow

\\arlosciowych. kredytow i pozyczek z lat ubieglyeh.

Wskazany zatem sposob pokrycia planowanego deficytu bud/ctu Ciminy Strzelce Wiclkie na

2015 rok jest zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa.

Przyjete w budzecie przychody w wysokosci 1.286.001.00 zl pochodzic beda ze

sprzedaz> zaplanowanych do wycmitowania papierow \\artosciowych ora/ z poz\czki

planowanej do zaciagniecia na rynku krajowym. W budzecie 2015 roku jcdnostka nic

zaplanovvala rozchodow.

Przeprowadzona analiza uchwal podjetych na sesji w dniu 27 slycznia 2015 roku

wykazala, zc wiclkosci przyjcte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie na 2015 rok sa

zgodnc w zakresic wynikajacym z art. 229 ustawy o fmansaeh publicznych. / przedslawionej

prognozy wynika ze w latach 2015-2025 spctniona zostanie zasada okreslona w art. 242 uslawx

o fmansach publicznych, bowiem progno/owane dochody biczacc budzetow w tych latach

/.aplanowano w vvysokosciach wyzszych od wydatkow biezacych. Prognoze kwoty dlugu

sporzadzono na okres, na klory zaciagnieto oraz planuje si^ zaeiagnae zobowiax.ania. Planouana

kwota dlugu w roku 2015 i w latach nastepnych jest zgodna z zaciagnielymi zobowiazaniami

dhigoterminowymi do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz z planowana do zaciagniecia w 2015 roku

pozyczki} i zaplanowan^ emisj^ papierow wartosciowych. Od 2016 roku jednostka nic planuje

zaciagac nowych zobowiijzan zwrolnych. W latach 2016-2025 przypadaj^ce v\m roku



splaty z tytuHi zaciagnictych wc/csnicj zobowiazari dlugotcrminowych imansowane beda

/ progno/owanej nadwy/ki bud/elu.

Roczna kwola \ \ykupo\v wartosciowych \vraz / naleznymi odsetkami

i dyskonlem liczona w relacji do prognozowunych dochodow roeznych nic przekracza

dopuszczalncgo wskuznika sptaty okreslonego dla kazdego roku. zgodnie z wymogami art. 243

ustawy 7 dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na podstawie przedtozonych

materiatow ustalono. zc planowany \\skaznik dlugu jcdnostki w latach objetych wiclolctnia

prognoza linansowa, ksztaltowac sic hcdxic nastcpujaco:
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VV occnic Skladu Orzekajqccgo nie/b^dnym warunkicni spclnienia pr/cz

Strzclcc Wiclkic vv latach objetych prognozq dlugu reguly wynikajqcej / art. 243 jest pclna

reali/.acja wartosci vvykazanych \ wicloletnicj prognozic finansowcj. W przypadku gdy

przyj^'tc zalozcnia nic znstanq zachowanc, /.aistnicjc ryzyko przckroczenia maksymalncgo

\\sk;i/nika zadluzcnia Gminy. Ryzyko to b^dzic szczcgolnic wysokic w latach 2016-2017,

w ktorych rclacja, o ktorej mowa \ przywolanym wyzej przepisic prawa zbli/.a si^ do

dopu.szczalncj granicy. Wskazujc si^ zatem na koniecznosc biezacego monitorowania

relacji wynikajqcych z prognozy i cwcntualnc dokonyivanic korckty prognozowanych

wartosci dochodow i wydatkow, kwoty dlugu i splat zadluzcnia w poszczcgolnych latach.



Dokonane przez Sklad Orzekajacy ustalenia pozwolily wyrazic opinie jak

w § 1 i § 2 sentencji niniejszej uchwaly.

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

o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke samorzadu

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 (tekst jednolity z 2014 roku,

poz. 782).

Od opinii niniejszej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych stuzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby

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

Przewodnicz^cy
Sktadi
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