
Regionalna izba Obrachunkowa w todzi
Zespot Zamj&jscowy

w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrk6w Trybunalski, ul. Wronla 6f
Regon 470428076; NIP 725-10-38-966 Uchwaia Nr 11/41/2012

z dnia 7 lutego 2012 roku

Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

w sprawie opinii dotycz^cej mozliwosci sfinanscwania deficytu
budzetowego oraz prawidlowosci planowanej kwoty dlugu

Miasta I Gminy Wolborz

Na podstawie art. 230 ust 4 oraz 246 ust 3 ustawy z dnia 27 slerpnia 2009
roku o fmansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z pozn. zm.) w zwi^zku
z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.) Skiad
Orzekajaey Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Wojciech Newerenczuk - przewodniczacy
2. Pawel Jaskiewicz - czlonek
3. Bogdan La_gwa - czlonek

uchwala, co nast^puje:

§1
Miasto i Gmina Wolborz posiada mozliwosc sfmansowania przedstawionego
w uchwale budzetowej deficytu na 2012 rok.
Kwota dhigu Miasta i Gminy Wolborz wynikajaca z planowanych
do zaci^gniecia i juz zaci^gni^tych zobowi^zan oraz sposob sfmansowania
splary dhigu j est prawidlowo przyj ety w uchwale budzetowej oraz
w wieloletniej prognozie finansowej tj. z zachowaniem relacji , o ktorych
mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. ustawy o fmansach
'publicznych w zwiazku z art. 121 ust 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 T. Przepisy
wprowadzajace ustawy o fmansach publicznych oraz w art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych.

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

Skiad Orzekajaey sformulowal opini§ zawart^ w sentencji niniejszej uchwaty
biorqc pod uwage uchwaiy Rady Miasto i Gmina Wolborz:



- Uchwal? Nr XV/146/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej
w Wolborzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wolborz na lata 2012-2019 oraz prognozy dhigu;

- Uchwale XV/147/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej
w Wolborzu w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wolborz na 2012 rok.

Rada Miasta i Gminy Wolborz uchwalila budzet Miasta i Gminy na rok 2012
z deficytem wysokosci 800.000,00 zt wskazujac jednoczesnie, ze zrodlem jego
pokrycia b$dzie kredyt w kwocie 800.000,00 zL

Okreslony deficyt budzetu oraz wskazane zrodla jego sfmansowania
sq. zgodne z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Planowane do zaciagniecia
kredyty oraz ustalony w uchwale budzetowej limit zobowiazan
o ktorym mowa w art, 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
sa przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu oraz splaty wczesniej
zaciagni^tych zobowiazan z tytuhi kredytow i pozyczek.

Prognoza kwoty dlugu stanowiaca cz^sc wieloletniej prognozy finansowej
sporzadzona zostala na okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje si? zaci^gnac
zobowiazania, co jest zgodne z art. 227 ust 2 ustawy po finansach publicznych.
Planowana kwota dhigu na rok 2012 okreslona zostala prawidlowo i uwzgl^dnia
stan zobowiazan pozostatych do splaty na dzien 31.12.2011 r. oraz planowane
do zaciagniecia w 2012 roku zobowiazania. Relacja kwoty dhigu oraz relacja
kwoty splat zadluzenia do dochodow budzetu ogolem w tych latach-
nie przekroc2y dopuszczalnego art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 z pozn. zm.) w zwiazku
z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace
ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z pozn, zm.) progu
15 % oraz 60 % dochodow budzetu ogolem.

Przyjmujac zalozone w wieloletniej prognozie finansowej wielkosci
dochodow i wydatkow budzetu Sklad Orzekaj^cy stwierdzil, ze planowana
kwota dhigu na koniec 2012 roku jest dopuszczalna takze na gruncie art. 243
ustawy o finansach publicznych, ktory na mocy art. 121 ust. 2 ustawy -Przepisy
wprowadzajace ustaw? o finansach 'publicznych obowiazywac b^dzie
poczawszy od roku 2014. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych
organ stanowiacy nie moze albowiem uchwalic budzetu, ktorego realizacja
spowoduje, ze w roku budzetowym oraz w kazdym nast^pnym po roku
budzetowym relacj a lacznej kwoty przypadaj acych w danym roku splat
rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami} wykupow papierow
wartosciowych wraz z odsetkami i dyskontem, odsetkami od zobowiazan
krotkoterminowych oraz potencjalnych kwot. wymkajacych z udzielonych
por^czen i gwarancji do planowanych dochodow ogolem przekroczy srednia
arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow
biezacych powi^kszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz
pomniejszonych o wydatki biezace do dochodow ogolem budzetu.



Dokonane wyzej przez Sklad Orzekajacy ustalenla pozwoLily wyrazic
opinie jak w sentencjl niniejszej uchwafy.

Stosownie do art, 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 us'tawy o fmansach
publlcznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostk^ samorzadu
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2G01r. o dost^pie do informacji publiczne
( DZ.U. Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.).

Przewodniczacy
Sklad

^ojciech Nercerenczuk


