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z dnia 4 lutego 2014 roku

Składu Orzekającego l{egionalnci lzby Obrachunl<owej v ł,odzi

w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty cllugu

oraz moż|iwoŚci sfinansowania delicytu budżetu Gminy Zapolice,

Napodstawie ar1,230 ust.4oraz 246ust.3 ustawy zclnta27sierpnia2009 rokuofinansacl'

publioznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z poźniejszymi zmianami) w związku z arl.

l9 rrst. 2 ustawy z dnia 7 pażdziernlka 1992 roku o re gionalrryoh izbach obrachunkov\yoh (tekst

jednolity z20l2 roku poz. 1113) Skład Orzekalący Regionalncj Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Paweł Dobrzyński - przewodniczący

ż. Grazyna Kos - członek

3. Barbara Polowczyk - członek

uchwala, co następujc:

§l

Opiniuje się pozyĘwnic prawiCłowość prognozy ilwory długu Gnrilry lapo|ice na lata

20 | 4 -2023,z uwagą zaw artąw uzasadn icniu.

§2
Opiniuje się po:ryfylvnie możliwość sfinansowania deficytrr budzetu Gminy /,apollce na20].4

rok.

U7!ASADNIENIIi

Przedmiotowe opinie zostały wydane w oparciu o danę wynikające z uchwał:

' Nr XXXVIIV266|I3 Rady Gminy ZapoIice z dnia 30 grudnia 2013 roku rv sprawic

uohwalęnia Wicloletnicj Prognozy Finansowcj Gnriny Zapoltce na lata 2014-2023,

. Nr XXXVIII/267|I3 Rady Gminy Zapo\tcę z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawic

uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2014.

7, uchwały w sprawie uchwalęnia budżetu wynika, żę na 2014 rok zaplanorvano

dochody w wysokośoi 12.874.000,00 zł, vqldatki natomiast w r,vysokości 13,833.000,00 zł.



I{ozrrica między dochodami a wydatkami wynosi 959.000,00 zł i stanowi def-rcyt budzctu.

Przychody br-rdzctr-r przy.jęto w \ĄTsokości 1.354,tJ73,00 zł, a rozchody w kwocic 395,8]3,0O zł,

Analiza przedłozonyclr matcriałów wykazała, zc r,viclkości przy.jętc rv rł,ic1o1ctnicj

prognozic finansowej i budżccic na 2074 rok są zgodne w zakrcsie w,ynikając; n z, alt. 229

ustarq,, z dnla 27 sicrpnia 2009 roku o finansach publicznyclr,

Z prz,cclstttwionc.j prognozy lł,ytliJ<a zc lv 1atach 20l4-ż023 spcłniona zrlsiitllic zttsztda

okrcśiona rv art, 242 r-rstar,vy z dnia 27 sicrplria 2009 roku o linansaoh publicznl,ch. borr-leln

prognozowanc clclchod1, bieżącc budzetow rv tyclr latach zaplanowano ,ń, lł,5,5g(9ściacir

wyzsą,olr od wydalków biozilcych.

I)lanor,vana ]<wota długu w roku 2014 i w latach następnyclr jcst zgoclna z zacitrgniętvnli

zobowiązaniami clługotclminowynli clo clnia 31 grudnia 2013 roku ()Taz z planowanynri do

zaciągrrięcia w 2014 ro]<u krcdytami. W pozoslałych latach objętych wielolctrlią prognoza

j ccinostka nic p i anu.j c z,acl ągac 11 glyych z,obowtąz,ati zw,rotnych.

Wskazujc się, ze oc] 2()14 roku, odnośnic zadłużantajedrrostck salnorządu terltorialrlcgo

oborviązLrją przepisy okrcślolrc r.ł,ar1.243 ustarvv z dnia 27 sicrpnia 2009 roktL o i-lllatlsach

publicznl'ch. Zgodnic z rcgulą tatn z,as,varlą wysokośc w,skaźnika. stanorł.iaccgo gorną

dopr-rszczalną granicę obciązcrria buclzctu spłatanri wczcśnicj zaciągniętych l<re dylów

i pozlrczck, w],kupctn pal;icl,ólv r,vartościorvych oTa,L potcncjalrr.vmi sllłatanri klvot

rł'vrrikając)'nri z trdziclotr,vcil 1-1ol,ęczcń i grł,arar-rcji nic mozc być w.vż,sz,tt ocl średnicj

arvtlnctyczncj z obliczonl,clr dla ostatrriclr trzcclr 1at rclacji jcj clochodtirł,bicząci,-ch

powięl<szorrych o ciochorly zc sprzccl,aży nlajątku oraz ponnicjszorryclr o l,vydatki bleżącc,

do doclrodów ogółcm brLclzetu. Na podstawie przcdłożonycl. materiałólv uslalono,

zc prognozowana kwota długu jeclnostki oraz relacje lvynikającc ,z ar1,, 243 usta\Ąy w latach

objętych wielolctnią prognozą linzrnsową, kształtować się będą następująco:
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1, prz,cdslalłionycI-r clallyclr wynika, ż.c łtl,cz,na l<vvota spłat pl,zypadlrjiica w }<azdynl rol<r_t

objętl'tn rviclolr:trria prognozą Iinansową nie przcklacza określoncgo w ar|. 243 uslawy z cllria

27 sicrpr"liil o fillansiiclr pubIicznycl"l wskaznika spłat. S]<ład Orzckając1I 7.\,yl,alajednak uwagę,

Zc w 1atacl] 2017-2021 rclacja spłaty długu oscylujc w glanicaclrr,vskaźnika ciopllszc7,alncgo.

Obciązenic budzetu spłatą długu w latach tych kształlować się będzic borvicnl

odpolvicdnio na poziomic 3,8loń, 3,,56nń, i 3,021'lr, ż,t]żo^ ()raz ż,52Ol, przy wskaznikacl'

maksynlalnyc]L, obliczonych z Llwzglęclnicnicnr darrych pLarristycznycIl 1la III l<lł,arlał rokrr

poplzedzŁljź}ccgo 1,o]( bltdżo1o\\y. wylloszących 3,95'Y,"ń,,3177"lr,3,3l'Y,r2,83nl, iżr54"ń.

l}ioriic pocl Llv/agę powyzszc przy.ięt^ }v prOgnozie moż_Iilvtlść s|)lżtt} clIugu

ry lłryot:rch zilproglrozo\lranych na lata ż0I7-ż{)|n obciążtlrra jcst rl,zvl<icnl. Spełnicnic rv

tvln okrcsie przcz Gminę Zlpłllicc rcguly }vynikaiącej z, zlrt.243 ustarvv o lilransach

publiczrrl'ch rvynragać będzie rcalizac.ii dochodórv (:łarrir.rntl bicżącyeh iali i nra.i:11[łtlrr,l,cłl;

co naimnie.j rv rvicll<ościaclr przyjętych w rvicloIctnic.j prognozic finanso\1,c.i, utrzynralliii

zelrłriclancgo pozitlnru lvyclatl<ti}ł, oraz osiągnięcia pl:tnou,iinych natlrvvże l< tlllel,aca,jnych.

W przypadkLl gdy powyźsze ,/ałożtnla tric zostaną zachowanc, kotriccztlvnr sti.lllic się

dokolranic korckty prognozowanyclr wartości doclrocl(lw. r,vydatków. klvotlz długu i spłar

zaclłtt żcnia w poszczcgó lnvch latach.

I)okonalrc wyzcj prLcz Skłacl Orzcka.|ący l-tstalcrLia pozrvoliły r,lyrazic opinie jak

w § 1 scntcncji ninicjszcj uclrrvały.

1rormr,rłr-r.iąc tlllinię wyrazoną w § 2 sentencji ninicjszci Llchwaiy Skład ()rzckirjąc1,

prz:5,.1ął za poclslarvę clane wynikającc z uchwa:ty w spl,arvic ucirwirlcnia br_rc,lżctu (irnirr1,

Zapolicc na 2014 rolt. Zaplanolł,anc dochody br-rdzctu si1 ttizsze oc1 plarrowanych wydatkórł,

o 959.000,00 zł, co oznaoza. zc w buclzcoic Gminy plalLrjc się cleficvt budzctu, W treści

uclrwały rł,s]<azano. ż,c żlórlłęm sllnansowar"ria dcficytu bęcią plzychocly poclrclclzące z krcdyttir,ł,

ballkrllt,yoh. Wskazanc,żróclła sfinansor,vania dcliol,tu są prŁl\Ą,tlic dopuszczalnc (art. 217 vsl,2

usta\Ąy o l'tnansach publiczrrych), MĄąc na wzglęclzie pouly,żs,ze orŁiz lilkt, iz jcclrlostka

rł,latttch objętych pr()gnozą nic pt,zckracza wskaźników rnaksl,nraliryclr rvl,niklrjąc,vch z ań.213
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ustawy o finansach publicznyclr, w ocenie Składu Orzckającego, Gnrina Zapr>Iicc posiacla

zcloiność pozyskania zaplanowanych przychodow w wysokości niezbędnej do sfinansor.vania

deficytu budzetu.

Slosownie do art. 230 ust. 4 orair, ań. ż46 ust. 3 ustawy z dnta ż7 sicrpnia 2009 roku

o finansaclr pubiicznych ninicjsza opinia podlcga publikacji przez jednostkę sanrorządu

tcrytorialncgo w terminic 7 dni od dnia jej otrzymania na ,zasadaclr określonych u, ustawie

z, dnla 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publiczncj (Dz. t]. Nr I1,2, poz. 1798

z p o,żni ejszymi zmi anami ).

Od opinii rriniejszej napodstawic art.20 ust. l ustawy zdnia7 pażdziernika 1992 roku

o regionalnyclr izbach obrachunkowyclr słuzy odwołanie do Kolcgium l{egionalnej lzby

Obrachunkowe.j w ł,odzi w terminie 14 dni od dnia doręczcnia uchwały Składu Orzekającego.

Przewodniczący
SkładuOrzękającego^
ęs:-.€b,-r4r4

Pa,peł Dobrzyt&ki


