Uchwala Nr V/57/2013
z dnia 20 lutego 2013 roku
Skladu Orzeka.ja.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
w sprawie opinii dotycza_cej mozliwosci sflnansowania deficytu budzetowego
oraz prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Budziszewice
Na podstawie art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) w zw. z art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 55, poz. 577 z pozn. zm.) Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:
l.Malgorzata Michalek
2.Roman Drozdowski
S.Wojciech Newerenczuk

- przewodnicza.cy
- czlonek
- czlonek

uchwala, co nastepuje:

§1

1. Odstepuje od wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu
Gminy Budziszewice na 2013 rok, w zwiazku z uchwaleniem budzetu na 2013
rok z nadwyzka^ dochodow nad wydatkami w kwocie 720.540,00 zl.
2.

Opiniuje pozytywnie prawidlowosc planowanej Icwoty dlugu Gminy
Budziszewice, wynikaja.cej z planowanych i zacis^gnietych zobowiazan
oraz sposob sfinansowania splaty dlugu, tj. z zachowaniem relacji, o ktorych
mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych w zw. z art. 121 ust.8 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku Przepisy
wprowadzaja.ce ustawe o finansach publicznych oraz w art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z uwagami zawartymi
w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Sklad Orzekaja.cy sformulowal opinie zawarta, w sentencji niniejszej uchwaiy
biora.c pod uwage uchwaiy Rady Gminy Budziszewice:
•

Uchwale Nr XX/110/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice na lata
2013-2016;
• Uchwale Nr XX/111/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budzetu Gminy Budziszewice na rok 2013.
Rada Gminy w Budziszewicach uchwalila budzet Gminy Budziszewice
z nadwyzka. budzetu, okreslona, zgodnie z dyspozycja. art. 217 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, jako roznica miedzy dochodami ogolem a wydatkami
ogolem budzetu. Gmina Budziszewice zaplanowalo nadwyzk§ budzetu w wysokosci
720.540,00 zl z przeznaczeniem na splate zobowiazari kredytowo-pozyczkowych
z lat ubiegfych.
Prognoza kwoty dlugu stanowia,ca czesc wieloletniej prognozy finansowej
sporzadzona zostala na okres, na ktory zaci^gnieto oraz planuje sie zaci^gnac
zobowiazania, co jest zgodne z art. 227 ust.2 ustawy po finansach publicznych.
Planowana kwota dhagu na rok 2013 okreslona zostala prawidlowo i uwzglednia
stan zobowiazan pozostalych do splaty na dzieri 31 grudnia 2012 roku powiekszony
o planowane w 2013 roku - do zaciagniecia zobowiazania oraz pomniejszony
o planowana. na 2013 rok splate rat zobowiazan z tytulu wczesniej zaciagnietych
kredytow i pozyczek. Planowana kwota dlugu na koniec 2013 roku, przy zalozeniu
osiajpiiecia dochodow i utrzymaniu wydatkow na poziomie zalozonym
w prognozie, wyniesie 1.324.160,00 zl, co stanowi 16,57% planowanych dochodow
ogolem budzetu, po uwzglednieniu wylaczen z art. 170 ust.3 ufp wyniesie
834.976,00 zl, co stanowi 10,45% planowanych ogolem dochodow. Natomiast
roczna splata rat zobowiazan kredytowo-pozyczkowych wraz z naleznymi od nich
odsetkami oraz potencjalnych kwot z tytulu udzielonych poreczen, wynosic bedzie -w
roku 2013 - 19,96% prognozowanych dochodow budzetu ogolem, po uwzglednieniu
wylaczen z art. 169 ust.3 ufp stanowic bedzie 2,34% planowanych ogolem
dochodow. Relacja kwoty dhigu oraz relacja kwoty splat zadhizenia do dochodow
budzetu ogolem w roku 2013 nie przekroczy zatem dopuszczalnego art. 169 i 170
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w zw. z art. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzaja.ce ustawe o finansach
publicznych progu 60% oraz 15% dochodow budzetu ogolem.
Przyjmuja_c zalozone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Budziszewice
wielkosci dochodow i wydatkow budzetu Sklad Orzekaja.cy stwierdzil, ze planowana

kwota dlugu na koniec 2013 roku jest mozliwa do splaty takze na gruncie art. 243
ustawy o finansach publicznych, ktory na mocy art. 121 ust.2 ustawy Przepisy
wprowadzaja.ce ustawe o finansach publicznych obowi^zywac bedzie poczawszy od
roku 2014. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowia.cy
nie moze bowiem uchwalic budzetu, ktorego realizacja spowoduje, ze w roku
budzetowym oraz w kazdym nastepnym po roku budzetowym relacja la.cznej kwoty
przypadaja.cych w danym roku splat rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi
odsetkami, wykupow papierow wartosciowych wraz z odsetkarni i dyskontem,
odsetkami od zobowiazan krotkoterminowych oraz potencjalnych kwot
wynikaja.cych z udzielonych poreczen i gwarancji do planowanych dochodow ogolem
przekroczy srednia. arytmetyczna. z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej
dochodow bieza.cych powiekszonych o dochody ze sprzedazy maja.tku oraz
pomniejszonych o wydatki bieza.ce do dochodow ogolem budzetu. Sklad Qrzekaiacy
zwraca jednak uwage. ze gdyby okreslone srodki z budzetu UE nie wplynetv lub
orzeczony bytby ich zwrot relacia kwoty splaty dlugu wraz z odsetkami do
planowanych dochodow budzetu w roku 2014 przekroczylaby maksymalny
dopuszczalnv wskaznik. wyliczony zgodnie z art. 243 ufp. Ponadto. nalezy
zauwazyc, ze w roku 2012 Gmina Budziszewice planowala uzyskac nadwyzke
operacvina (planovyane dochody biezace wyzsze niz planowane wydatki biezace). a
budzet za 2012 rok wykonala z deficytem operacvinym (-155.309.34 zt). co
przelozylo sie na niekorzystny poziom jednorocznego wskaznika splaty (prawa strong
wzom z art. 243 ufp}, co za tym idzie przyjeta w prognozie mozliwosc splatv dlugu w
wysokosci okreslonei w roku 2014 obciazona jest ryzykiem. Zatem. w sytuacji
wykonania budzetu roku 2013 rowniez z deficytem operacyinym. zachodzi obawa.
ze w roku 2014 relacia splaty dlugu do dochodow ogolem budzetu moze przekroczvc
maksymalny dopuszczalnv wskaznik, wyliczony w oparciu o art. 243 ufp. Konieczne
jest zatem biezace monitorowanie relacji wynikaiacych z prognozy i ewentualne
dostosowanie wysokosci planowanych wydatkow, jak rowniez kwoty dlugu i kwot
lego splatv w poszczegolnych latach w celu zachowania prawem przewidzianych
ograniczeri zadluzenia.
Przy powyzszym Sklad Orzekaja.cy wskazuje, ze spelnienie regury wynikaja.cej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych wymaga realizacji zalozonych nadwyzek
operacyjnych i dochodow ze sprzedazy maja.tku na poziomie nie nizszym od
ustalonego w prognozie. Prognozowane kwoty dochodow i wydatkow sa_ bowiem
wielkosciami, ktore ksztaltuja. pozostale elementy prognozy finansowej, tj. wysokosc
przychodow i rozchodow, poziom kwoty dlugu (zalezny od planow^anych wynikow^
budzetow w poszczegolnych latach -nadwyzek lub deficytow budzetu), zatem nie
osi^gniecie dochodow na zalozonym w prognozie poziomie powinno skutkowac
wprowadzeniem oszczednosci na wydatkach bieza.cych budzetu, ograniczeniem
wydatkow maja.tkowych lub wydluzeniem okresu splaty dotychczas zaci^gnietego
dlugu.
Dokonane wyzej przez Sklad Orzekaj^cy ustalenia pozwolily wyrazic opinie jak
w sentencji niniejszej uchw^aly.

Stosownie do art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy o finansach
publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke samorza,du
terytorialnego w ternainie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U. nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.).

Przewodnicza.cy
Skladu Qx2eEafecego
Malgorzata

