UCHWAŁA Nr III/267 /2OL6
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie opinii dotyczącej mozliwościsfinansowania deficytu
budzetu Gminy KroŚniewice

ustawy z dnia 7 paŹdziernika 1992 roku o
(t.j.
regionalnych izbach obrachunkowych
Dz. U. z2ot6r.r poz.561) oraz art.246 ust. 1
ustawy z dnja 27 sierpnia 2O09 roku o finansach publicznych (t.j. Dz, U. z2OI3r., poz.
BB5 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Bogusław Wenus - przewodniczący
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - członek
3. Józefa Lucyna Michejda - członek

Na podstawie art, 13 pkt

3

uchwala, co następuje:
Opiniuje pozyty,wnie mozliwośćsfinansowania planowanego w projekcie uchwały
budzetowej deficytu budzetu Gminy Krośniewicena 2017 rok.

uzasadnienie
Formułując niniejszą opinię, Skład Orzekający wziĄ pod uwagę dane
wynikające z projektu budzetu Gminy Krośniewicena 2017 rok oraz wieloletniej

prognozy finansowej na opracowanej lata 20L7-2020.
Na podstawie określonych w projekcie budzetu wielkości dochodów i wydatków
ustalono, ze deficyt budzetu określony został zgodnie z dyspozycją art. 2L7 ust. 7
ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwaną: ustawa
ofp). W złożonym projekcie budżetu ustalono:
. dochody w wysokości 32.BL7.2O5,0O zł,
. wydatki w wysokości34.938.186,25 zł,
. deficyt w wysokoścl2,120.9Bt,25 zł,
Jednostka zaplanowała sfinansowanie deficytu przychodami z tytułu kredytÓw oraz
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze Środków
pochodzących z budzetu Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy ofp, ustalony jest w projekcie uchwały
budzetowej limit zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu w wysokoŚci
1.000.000 zł i związany ze sfinansowaniem deficytu budżetu limit zobowiązań na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budzetu Unii Europejskiej w wysokoŚci 1.600.000 zł, limit na spłatę wczeŚniej
zaciągniętych zobowiązań w wysokoŚci 1.100.000 zł oraz limit na finansowanie
przejściowego deficytu budzetu w wysokości 1.050.000 zł.

Gmina planuje pokryć wydatki biezące dochodami biezącymi, zakładając przy
tym nadwyzkę operacyjną w wysokości 1.L49.4L3,75 zł, co wypełnia dyspozycję art.
242 ust. 1 ustawy ofp.
Uwzględniając fakt, ze planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki mają
wpływ na wysokośćdługu jedńostki, Skład Orzekający stwierdztł, że planowany na
koniec 2OI7 roku dług będzie wynosił 8.196.822,88 zł, co będzie stanowiło 24,9B o/o
dochodów ogółem. Planowana wysokośćspłaty długu (wskaźnik spłaty długu) w
20t7 roku i przyszłych latach budzetowych, nie przekracza dopuszczalnego

-2wskaŹnika spłaty zadłuzenia, obliczonego na podstawie art. 243 ustawy ofp.
Szczegółowa analiza w tym zakresie została przedstawiona w opinii o projekcie
wieloletniej prognozie finansowej.

Z uwagi na

powyzsze Skład Orzekający postanowił wydać opinię

jak

w

sentencji niniejszej uchwały.
Stosownie do art. 246 ust, 2 ustawy ofp, niniejsza opinia podlega publikacji przez
jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (Dz, U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych, służyodwołanie do pełnego składu Kolegium.

