
l]chrvala Nr IV / 55 lżOr3

z dnia 22 lutcgtl 2013 rol<u

S kładu () rzcka.i rlccgo l{cgioll a lncj lzb1, () b rach u nkclrvcj rv Łodzi

rv sprarvic opinii do§cząccj możlirvości sf inansorvania dcficytu budżctorvego ()rżLz

pralvidlorvości planorvanci kwoty długu Gminy Zapo|ice.

Na podstar,vic art. 230 irst. 4 ortlz 246 ust. 3 ustawy z clnia 27 sierpnia 2009 roku o finansacll

publicznych (Dz.tJ.Nl: |57, p<:,l,. 1240 z poŹniĄszyn-ri zmianami) w z;wląz\<u z arl. 19 rtst

2 ustzlwy ,l. clnia 7 pażtlzicrnika 199ż t,oku o rcgionalnych izbaclr obraclrunkowych (q . Dz. \, ,,

ż0l2r,poz.1113) SkładOrzcka.jącyIŁcgionalncj izbyOblaclrunkowe.j łvŁodzi:

1 , Glazyr.a Kos

2, I}arbara Polorvczyk

j. i)awc1 I)obl,z1,1isI< i

Odstępuj c oci lł,r,dania

2013 rok w ,zwtąz\<u 
z.

- pt,zcwodnrczący

- członck

- członek

uchrvala, co następu.jc:

opinii o nrozlirvośct

uchwalcnicnr budzetu

OpirriLrjc się pozytywnie prawicllorł,ość plarrowanej

i zaciągniętyclr zobowiązań Grlrirly Zapolicc.
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§1

s_tlnansorł.ania deticy,tr: bucizetu Gnriny Zapoiicc

rra 2013 rok, który nie zawlera deficytu budzetu.

§2

kwoty długu w,ynikającej z planowanl,c1l

sentencji przyjął za podstawę dane wynikającc

27 grudnia 2012 roku następujących uchwał:

Skład Orzckający

z podjętyclr pTzcz

lbrnułując opinic zawarte w

I{adę Gnriny Zapolicc w dllit-t

Nr 17|lXXYIl2)12 w sprariic clokonaniar::ntanl Wiclolctnicj Prognozy Finansowcj Gn-rini

/,apo\tcc na lata ż013-2023^

Nr 1 72lXXVIl2012 w sprarł,ic uchwalcnia budze tu Gminy Zapolice na rok 2013

Z r_rchwały w, sprawic uclll,r,alcnia budzetu wynikir, ż,ę na ż0I3 rok zaplanowano dochod1"

rĘ/sokości l3.790.000,00 ,l.ł, wyclatki natomiast w rłysokości 12.628.000,00 zł. I{óznica



niędzy dochodami a wydatkarrri buclzetu wynosi 1.162.000,00 zł i slanorł,i nadr,r,_vzkę budzctr_l

określoną zgodnie zart.ż1,7 ust 1 ustawy zdnta 27 sicrpnia 2009 rokrr o llnansach publicznych.

Z dokonanej anallzy przedłożonych dokumcntów wynika, zc Gmina nadwyzkę br:cjzctu planujc

w całości przeznaczyć na spłatę krcdytów i pożycz.ck zaciągniętych lv latach poprzcdnich.

I{ozohody buclzctu zaplanowa1lo w ivl,sokości 1.806.000.00 zł. Lakłada się, żc w żOi3 roku

spłata zobc:wiąz,ań z tytułrr krcclytrilł, ii;ozl,czck, łacznic z ltalcznr.ni odsctkarrri lrl<ształtrrjc się

rra pozionric 1.976.000,00 zł, co stanowić będzie 14.33% planor,vanych dochodóu blrdzctlr

Gminy. Spełniorry zostanie zatem lvymóg dopuszczalnc_qo 1irrritu (15% planowanl,ch dochodóli l

określony wart. 169 ust. 1ustawy z dnta 30 czerwca 2005 roku o llnansach nubilcznrc;:

(Dz.U.Nr 249,poz.2104 zpożniclszymi znrianarni), ktor.v 1o przepis ma rrloc oborria-z.l,aca..ir

clrria 31 grudnia 2013 roku na podstawie art. 121 ust. [l uslarv.v z dnia 27 sicii,.::a ]C1]9 :ci_:

Plzcpis1, u,prorvadzajacc ustallr c o finansaclr publiczrlvch (Dz.U. \r . j - pcz . ]r _

z p oź.nicj s zvrni ztlri atlat-ll i).

t\naltza ltchu,ał. którc siano,,iiłr podslarlc icl rrvca:,lia ninic:szc, c-_._:l.: r.,riazała. zc

rvielkości przljęte rr, lł,iclolctnicj prognozic l]nansolr.* j D,.:cżccir- :a ]Cl j :-o. sa zgoo::c

w zakresie wynikającym z arL.229 ustarr1, z dnta 27 sierpnizl ]009 roku o l-tnansach pLrbiicznl ch,

Z przedstawionej prognozy wynika że w latach 2013-2023 spełniorra zostanic ,zasada

określotra w ar1, 242 z dnla 27 sicrpnia 2009 roku ustarł}" o finansaclr publicznlrch. bor,ł,icnr

prognozo\\,anc dochod1, biczitcc budzetólr \\- tvcil lataclr zaplalrori ano \\ ll r sokośctaclr

rł r,zszvch od rrldatkou biczacvch.

Na konie c 20ll3 roku plogllozo\\,ana krr ota cł,,rqii ukształtu jc się lła poziolll:c

2.438.965,64 zł, co stanowić bęclzic 17,69oń prognozo\\,elnrclr doclrodórv bud;z,ctr_r. I{clacja ia

spełnia wymogi ań. l]0 ustawy z dnta 30 czervvca 2005 r,oku o finan.sach pr,rblicznvch, nic

przekracza bowicm dopuszczalncj granicy 60%. Porłl-ż,sz: prz,cpis obowiązLljc do korica 2013

loku w zwtązkuzart.727 ust, 8 tlstawy zdnta 27 sicrpnia 2009 rokr_r - I'rzcpis1, l,vprowadzające

ustziwę o flnansach publicznych (1)z. I]. z,żOOL) roku nt, 157 poz..l24l zpożn."zm.)

I)ocząwszy od 20]4 roku w, kwestii occny mozlir,vości zadłttżcnta jednostck samorządu

tcrytorialrrcgo zastosowanic będzic miał art. 243 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznyclr. Na podstawie tego przepisr-r dla dancj jcclnostki sanrolządu

terytorialnego obliczany jest indywidrralny wskaznik maksyrrraincgo obciążcnia z tytułu spłaty

długu ustalany jako średnia arytrnctyczna obliczona dla ostatniclr trzcch la1 rclacji jcj dochodcliv

biczących powiększonyclr o clochody ze sprz,cdazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki

biczącc c1o c'lochodów ogółcln br-rdzcttt,
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W latach 2014-2023, rclacja o ktorcj mowa w art. 243 ustawy z dnla 27 slerpnia 2009

roku o finansach publicznych, zacl.owtljc zgodność z wymogami Lcgoż przepisr,r prawa.

Na podstawic waltości zawartyclr rv wicloletniej plognozic finansowcj r-rstalono , że w 1atach tvcIr

poziom spłat zobowiązali Gminy Zapoltce bęclzic kształtować się ponizcj dopuszczalncgo 1inliill.

I{clacjc ustalonc zoslały w oparciu o clanc wynikającc z uchwaloncj wielolctnicj prognozl

linansowcj przy założcnirr pcłrrcj rcalizacji dochodów, w tym dochodów bieżących ora,l

ulrzylniinia planowancgo poziomu wydatków, w tym wydatków bteżących, a także osiągnięcia

zakładarrej rradwyzki dochodów biczącyclr nac1 wydatkami biezącymi.

I)ol<onane wyże1 pTzcz Skłacl Orzckający ustalcnia pozwoliły wyrazic opinie .ja1<

w sentcncj i ninicj szcj r,rchłvały,

Stosownic do art.230 r,rsl. 4 <:razart.246 ust. 3 uslawy o finansaclr publicznych ninicjszli

opinia pocllcga publikacji ptzc7,jcdnostkę samorządu tcrytorialnego w terminic 7 dni od drria

jej otrzyrnania na zasadaoh okrcślonych w ustawie z dnta 6 wrzcśnia 2001 roku o dostępic

do inlormacji publioznej ( Dz.Lj. Nr 1l2, poz. 1 I98 zpożnicjszymi zmianami)

Oc1 opinii niniejszcj na poclstawie art. 20 ust. 1 r-rstawy z dnla7 pażclziernika 1992 roliL

o regionalnych tzbach obraclrlinkor,vych służy oclr,vołanic do Kolcgium Rcgionalnej Izllr

Obraclrurlkorvcj w Łodzi w ternrilrie 14 dni od dnia doręczcrria uchrvały Składu Orzei<ająccgo.
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