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z dnia 10 lutego 2016 roku

Składu Orzekającego trlegionalnej lzhy Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii do§czącej prawidłowości planowanej kwoty długu

oraz moż|iwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zapolice.

Na podstawie ari. 230 ust" 4 aruz afi" 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (tekst jednolity Dz" IJ. z 2013 roku, poz, 885 ze zmianami) w związku z art. 19

ust" 2 ustaury z dnia 7 pńdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunko,*ych (tekst

jednolity Dz. U " z 2aI2 roku, poz. III3 zę zmianami) Skład Orzekający Regionalnej Izby

Obrachunkowe,j w Ładzi:

1, Paweł Dobrzyński - przewodniczący

2. Grazyrra Kos - członek

3. Barbara Potrowczyk - członek

uchwala, co następuje:

§1
Opiniuje się porytywnie mozliwośó sfinansowania przez Gminę Zapolice deficytu budzetu

przedstawionego w uchwale budźetowej na 2016 rok.

§2

Opiniuje się porytywnie prawidłowośó prognozy kwoty długu Gnniny Zapolice na lata

20I6-2aż8,

UZASADNIENIE

Skład Orzetr<ający wydał przedmiotowe opinie na podstawie uchwał Rady Grniny

w Zapolice podjętych w clniu 28 grudnia 2015 roku:

' Nr XVl87l15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej'Frognozy Finansowe.j Gminy Zapolice na

Iafu2aI6-20ż8,

. Nr XVl88l15 w sprawie uchwalenia budZetu Grniny Zapolice na rok 2aI6"

S/ uchwale budZetowej na 201,6 rok przewidziane zostńy dochody w wysokości

12,8t9.000,aa ń, wydatki natomiast w kwocie 13.47V .000,a0 zł. Zaplanowane dochody budzetu

są wyzsze od planowanych wydatków, c,a aznacza, że w budzeeie Gminy planuje się deficyt
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w wYsokoŚci 658.000,00 zł, jako rożnica pomiędzy prognozowanymi dochodami

a uchwalonymi wydatkami. W treści uchwały postanowiono, że fuodłęm sfinansowania deficytu

będą przychody pochodzące z kredytów bankowych. W świetle postanowień art" 217 ust. 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, deficyt budzetu jednostki

samorządu terytorialnego moze być pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sPtzedńy papierów wartościowych wyemitowanych pIzez jednostkę samorządu

terytorialnego;

2) kredltów;

3) pożyczek;

4) pryw atyzacji maj ątku j ednostki samorządu terltorialnego ;

5) nadwyżki budzetu jednostki samorządu tery.torialne go zlatubiegłych;

6) wolnYch Środków jako nadwyżki środków pienięznych na rachunku bieżącym budzetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozltczęń wyemitowanych papierow

wartościowych, kredytów t pożyczęk zlat ubiegłych.

Wskazany zatem sposób pokrycia planowanego deficytu budzefu Gminy na 2016 rok jest

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W budZecie Gminy na2016 rok zaplanowano przychody w kwocię g99J70,00 zł,ktore

PtZeZnacZOne będą na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązańz tytułu kredytow
iPaŻyczek Przyjęte w uchwale budzetowej rozchody budzetu w kwocie 34L770,00 zł obejmują

s pł aty rat wcze śn iej zaciągni ętych zob ow iązań dłu g ote rmin o wy c h.

Przeprowadzona analiza uchwał podjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2015 roku

WkazŃa, że wielkoŚci przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecię na 2016 rok
są zgodne w zakresie rłynikającym z art.2ż9 ustawy o finansach publicznych.

Z Przedstawionej prognozy wynika że w latach 2016-2a28 spełniona zostanie zasada

okreŚlona w art. 242 ustavły z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem

Prognozowane dochody bieżące budzetów w tych latach zaplanowano w wysokościaclr

wy ższy ch aniZeli vrydatki bieżące 
"

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się

zaciągnąÓ zobowiązania" Planowana kwota długu w roku 2aI6 iw latach następnych jest zgodna

z zaciągniętymi zobowiązaniami długoternrinowyrni do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz

z Planowanym do zaciągnięcia w 2016 roku kredytem" Od 20tr7 roku.jednostka nie planuje

zaciągaĆ nowyoh zobowiązań zwrotnych. W latach 2017-2028 przypadające w danyrn roku

sPłaty z tytl:łu zaciągniętych wcześniej kredYów i pożyczek finansowane będą z prognozowanej

nadwyzki budżetu"
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Roczna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wtaz z należnymi odsetkami liczona
w relacji do Prognozowanych dochodów rocznych nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika
sPłatY okreŚlonego dla każdego roku, zgodnie z wymogami art.243 ustawy z dnta27 sierpnia
2aa9 rokil o finansach publicznych, Na podstawie przedłożonych materiałów ustalono,

ze PlanowanY wskaŹnik długu jednostki w latach objętych wieloietnią prognozą finansową,

kształtować się będzie następująco:

Przedstawione relacje wyliczone zastały w oparciu o wartości wykazane w wieloletniej

Prognozie finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów (zarówno bieżących jak
i majątkouYch), utrzymania planowanego poziomu wydatków oraz osiągnięcia zakładane.j

nadwYźki dochodów biezących nad wydatkami biezącymi budzetu. W przypadku, gdy powyzsze
założęnia rrie zostaną zachowane, koniecznym stanie się wprowadzenie zrnian prognozowanych

wartoŚci dochodów, wydatków, kwoty długu i spłat zadłużęnlaw po§zczególnych latach.

Dokonane przęz Skład Orzekający ustalenia pozwoliły wyrazió opinie jak w §l i §2

sentencj i niniej szej uchwały"

Stosoumie do ań. 230 ust. 4 otaz art.246 ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roktl

o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji ptzez jednostkę samorządu

terYtorialnego w' terrninie 7 dni od dnia jej otrzyrnania na zasadach określonych w ustawie

Lata

20l6

2017

2018

2019

2a20

2a2n

2022

2023

2a24

2025

2a26

2a27

2028

Kwota długu
na koniec roku

wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w ant. 243 ust. 1

ustawy do dochodów
ogólem

dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań okneślony
w art.243 ustawy, obliczony

w oparciu o plan 3
kwartalów roku

poprzedzającego rok
łrudżetowy

spełnienie
wskaźnika

spłaty tak/nie

3"l48"319,7tr

2.819.716,71

2",7,72"494,71

2.4t8"043,21

2.117.141,21

1.816"7v5,2x

7.5l6.225,2|

1.2tr5.915,21

938.043J21

667.243,21

409"353,2x

l58.553.21

3,29oń

3,09o^

a,89oń

3,13Va

2,140ń

2,6,7oń

2,61oń

2r54olo

2,27Va

ż,140ń

2,Oaoń

1,88Yo

1,29Vo

7,83Va

3,630ń

1,440ń

3,620ń

2,740ń

2,69Va

2,690ń

2,72Vo

2o72%o

2,720ń

21720ń

2,72Va

2,720ń

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2074 roku,

poz.782 ze zmianarri).

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

o regionalnych izbach obrachunkowych słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Ińy
Obrachunkowej w ł-odzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Składu Orzekającego.

Przewodniczący
SkładrłOrzekającego

ń-śWs",
/


