
UCHWAtA Nr III/294/2016

Sktadu Orzekaja_cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi

z dnia 6 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii dotyczqcej mozliwosci sfinansowania deficytu

budzetowego Gminy Krzyzanow

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych

izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Sktad

Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Bogustaw Wenus - przewodnicza^cy

2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - cztonek

3. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek

uchwala, co nastQpujc:

Opiniuje pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego w projekcie uchwaty

budzetowej deficytu budzetu Gminy Krzyzanow na 2017 rok.

Uzasadnienie

Formutujaj: niniejsza^ opinie, Sktad Orzekaja^cy wziaj pod uwag$ dane wynikaja^ce z

projektu budzetu Gminy oraz z projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu wielkosci dochodow i wydatkow

ustalono, ze deficyt budzetu okreslony zostat zgodnie z dyspozycja_ art. 217 ust. 1

ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana,: ustawa ofp).

W projekcie budzetu ustalono:

• dochody w wysokosci 15.506.852 zt,

• wydatki w wysokosci 18.992.448 zt,

• deficyt w wysokosci 3.386.596 zt.

Jednostka zaplanowata pokrycie deficytu budzetu przychodami z tytulu planowanych

do zacia_gnie,cia kredytow w wysokosci 3.386.596 zt, kredyty zaplanowano rowniez

zacia^gna^c na sptat^ wczesniej zacia_gni^tych zobowia_zan w wysokosci 175.728 zt.

La,cznie przychody zaplanowano w wysokosci 3.562.324 zJ.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy ofp, ustalone zostaty w projekcie

uchwaty budzetowej limity zobowiqzan: na finansowanie planowanego deficytu w

wysokosci 3.730.000 zt, na sptate. wczesniej zacia^gni^tych zobowia,zan w wysokosci

194.000 zt oraz na finansowanie przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci
330.000zt.

Gmina planuje pokryc wydatki bieza,ce dochodami bieza^cymi, zaktadajaj: nadwyzk^
operacyjna_w wysokosci 2.083,164 zt, co wypetnia norm^ art. 242 ustawy ofp.

Uwzgle,dniaja_c fakt, ze planowane do zacia_gni^cia kredyty i pozyczki maja_ wptyw

na wysokosc dtugu jednostki, Sktad Orzekaja^cy stwierdzit, ze planowany na koniec

2017 roku dtug b^dzie wynosit 3.740.404 zt, co b^dzie stanowito 23,97 % dochodow

ogotem. Planowana wysokosc sptaty dtugu w 2017 roku i przysztych latach

budzetowych, nie przekracza dopuszczalnego wskaznika sptaty zadtuzenia obliczonego
na podstawie art. 243 ustawy ofp. Szczegotowa analiza w tym zakresie zostata

przedstawiona w opinii o wieloletniej prognozie finansowej.



Z uwagi na powyzsze SkJad Orzekaja^cy postanowit wydac opini$ jak w sentencji
uchwaly.
Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy ofp, niniejsza opinia podlega publikacji przez
jednostk^ samorzajdu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzyrnania na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dost^pie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).

Od opinii wyrazonej w uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, przystuguje odwotanie do petnego sktadu Kolegium.


