
UCHWAtA Nr 111/27/2017

Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi
z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu budzetowego w 2017 roku oraz o
prawidtowosci planowanej kwoty dtugu przez Gmine Krzyzanow

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 1870) w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 561) Sktad Orzekajacy
Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi:

1, Bogustaw Wenus - przewodnicza.cy
2, Agnieszka Kamyczek Maszewska - cztonek
3, Grazyna Kos - cztonek

uchwala, co nastepuje:

§ 1. Opiniuje sie pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego przez Gmine Krzyzanow w
uchwale budzetowej na 2017 rok deficytu budzetu.

§ 2. Opiniuje sie pozytywnie planowana, kwot§ dtugu wynikajqca^ z uchwalonej wieloletniej prognozy
finansowej oraz uchwaty budzetowej na 2017 rok, z uwaga^ zawartq w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Formutujap niniejszq opinie Sktad Orzekajacy rozpatrzyt Uchwate Nr XIV/170/2016 Rady Gminy
Krzyzanow z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2017 rok i Uchwate Nr
XIV/169/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
{zwana dalej: wpf), maja.c na wzgledzie zapewnienie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawy ofp} dotyczacych uchwalania i wykonania
budzetow w latach nast^pnych.

Ad.§1
Na podstawie analizy uchwafy w sprawie uchwalenia budzetu na 2017 rok ustalono, co nastepuje:

- planowane dochody ogoiem wynosza, - 15.605.852,00 zt,
- planowane wydatki ogolem - 19.065.311,00 zt,
- deficyt budzetu - 3.459.459,00 zt.

Badany deficyt zaplanowany zostat zgodnie z dyspozycja. art. 217 ust. 1 ustawy ofp, jako roznica miedzy
dochodami ogotem a wydatkami ogolem budzetu, jednostka zaplanowata sfinansowac deficyt wolnymi
srodkami w wysokosci 132.029,79 zt i przychodami z tytutu zaci^ganych kredytow i pozyczek w
wysokosci 3.327.429,21 zt.
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy ofp, ustalone zostaty w § 8 uchwaty budzetowej limity zobowiazah
z tytutu planowanych do zacia.gniecia kredytow i pozyczek, z przeznaczeniem na: pokrycie
planowanego deficytu budzetu w wysokosci 3.660.000 zt oraz pokrycie wystepuja.cego w ciacju roku
przejsciowego deficytu budzetu w wysokosci 330.000 zt.

Ad. §2
Wpf zostata opracowana na lata 2017-2020, prognoza kwoty dtugu 2017-2024. Wartosci przyjete w
uchwale w sprawie wpf dla roku 2017, 53 zgodne z wartosciami przyjetymi w uchwale budzetowej na



rok 2017, w tym w szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i zwia/anych z nim kwot przychodow i
rozchodow oraz dtugu jednostki, co wypelnia zasad§ okreslonq w art. 229 ustawy ofp.

Z analizy przyjetych w wpf kwot dochodow bieza,cych i wydatkow biezqcych w latach 2017-2024,
jednostka wykazuje dla kazdego roku objetego prognoza^ osiggniecie nadwyzki operacyjnej budzetu, co
jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.
W uchwalonej wpf Iqczna kwota splat zobowia.zah z tytufow okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. z
tytulu rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi od nich odsetkami, do planowanych dochodow ogotem
nie przekracza w zadnym roku ustalonego na podstawie art. 243 ustawy ofp dopuszczalnego wskaznika
splat. W latach objetych wpf prognozowane sptaty w stosunku do dopuszczalnego wskaznika sptat
przedstawiaj^ si? nastepuja,co:

- w 2017 -1,32% do 18,77%,
- w 2018 - 2,48 % do 1 7,05 %,
- w 2019-13,89 % do 14,14 %,
- w 2020 - 12,07 % do 12,29 %,
-w2021 -11,16% do 11, 30%,
- w 2022 - 10,56 % do 10,73 %,
- w 2023 - 10,33 % do 10,35 %,
- w 2024 - 0,1 0 % do 10,23 %.

Sktad Orzekajqcy wskazuje, ze prognozowany poziom splat w latach 2019 - 2023 jest bliski
dopuszczalnemu wskaznikowi spfat i obciqzony jest ryzykiem, gdyz zapas pomiedzy
wskaznikami wynosr tylko od 0,02 % w 2023 roku do 0,25 % w 2019 roku. Powyzsze zobowi^zuje
jednostk? do konsekwentnych dziafari w zakresie pelnej realizacji prognozowanych wysokosci
dochodow budzetu w poszczegolnych latach objetych wpf, dyscypliny w ponoszeniu wydatkow,
bieza,cego monitorowania realizacji budzetu jednostki, jego wptywu na wpf i na tej podstawie
korygowania poziomu prognozowanych wydatkow, jak rowniez monitorowania kwoty dtugu i jego sptat w
poszczegolnych latach, w celu zachowania ograniczeh wynikajqcych z art. 243 uofp.

Planowane zadfuzenie na koniec 2017 roku wynosic bedzie 3.505.509,21 zl, co stanowi 22,46 %
planowanych dochodow, catkowita jego spJata nast^pi w 2024 roku. Z przyjetego w wpf zatozenia
wynika, ze w 2017 roku rozchody zostanq sfinansowane z nadwyzki z lat ubiegtych i wolnych srodkow,
natomiast w okresie 2018-2024 z nadwyzek budzetow.

Dokonane przez Sktad Orzekaja.cy ustalenia pozwolity wyrazic opini? jak w sentencji niniejszej
uchwaty. Stosownie do art. 230 ust. 4 w zwia,zku z art. 246 ust. 3 ustawy ofp niniejsza opinia podlega
publikacji przez jednostk^ samorza,du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (t.j.
Dz. U. z2016r., poz. 1764).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust, 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, przysJuguje odwoJanie do petnego skladu Kolegium.

dnicz^cy


