Uchwala Nr V/314/2013
Skladu Orzeka.ja.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 13 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii dotyczacej mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu
Gminy Budziszewice w 2014 roku

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 z pozniejszymi zmianami),
Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej Lodzi:
1. Malgorzata Michaiek
2. Roman Drozdowski
3. Pawel Dobrzynski

- przewodniczacy
- czlonek
- czlonek

uchwala, co nastepuje:
§1
Opiniuje pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego w projekcie
uchwaly budzetowej deficytu budzetu Gminy Budziszewice na 2014 rok.

Uzasadnienie

Formulujac niniejsza^ opinie Sklad Orzekajacy wzial pod uwage dane
wynikajace z projektu budzetu Gminy Budziszewice na 2014 rok oraz z prognozy
kwoty dlugu zalaczonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu wielkosci dochodow
i wydatkow ustalono, ze deficyt budzetu okreslony zostal zgodnie z dyspozycja^ art.
217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jako roznica miedzy dochodami ogolem
a wydatkami ogolem budzetu. Gmina planuje deficyt budzetu w wysokosci
191.278,00 zl i zaklada jego sfinansowanie przychodami z tytulu zaciaganych
kredytow^ i pozyczek.
Nadto Gmina planuje pokryc wydatki biezace dochodami biez^cymi, zakladaj^c
przy tym nadwyzke operacyjn^. Planowane do zaciagniecia kredyty i pozyczki
na pokrycie deficytu budzetu sa^ przeznaczone zatem na planowane wydatki
majatkowe, co wypelnia dyspozycje art. 242 ustawy o finansach publicznych,
w mysl ktorej zaciagane pozyczki i kredyty oraz emisja papierow wartosciowych nie
mogat bye przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu na dzialalnosci biezacej.
Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w uchwale

budzetowej okresla si? limit zobowiazari z tytuhi zaciaganych kredytow i pozyczek,
o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90. Z uwagi na fakt, ze od roku 2014
obowiazuja zasady liczenia dopuszczalnego poziomu obciazeri budzetu splatami rat
z tytulu zaciagnietych kredytow, pozyczek, wyemitowanych obligacji i potencjalnych
kwot wynikajacych z udzielonych poreczen, okreslone w art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, oceniajac mozliwosc splaty
zaiozonej przez Gmine wysokosci dlugu, Sklad Orzekajacy wzial pod uwage dane
wykazane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice na lata
2014-2017, z ktorych wynika, ze obciazenie budzetu splatami rat z tytulu wczesniej
zaciagnietych zobowiazan, nie przekroczy wskaznika, liczonego na podstawie art.
243 u.f.p, w oparciu o przewidywane wykonanie budzetu roku 2013 zalozone przez
Gmin§ w prognozie oraz przy pelnej realizacji przyjetych w prognozie wielkosci,
przede wszystkim osiagniecia w latach objetych prognoza zakladanych nadwyzek
operacyjnych oraz realizacji planowanych dochodow ze sprzedazy majatku.
Wskaznik splaty zadluzenia do dochodow ogolem budzetu w stosunku
do wskaznika maksymalnego ksztaltowal si§ bedzie bowiem nastepujaco: w roku
2014: 2,43%/3,83%; w roku 2015: 2,24%/4,95%, w roku 2016: 2,19%/8,75%,
w kolejnych latach ma tendencje maleja^ca,- Sklad Orzekajacy zwraca jednak uwage,
ze gdyby okreslone srodki z budzetu UE nie wplynery lub orzeczony bylby ich zwrot
wskaznik splaty w roku 2015 przekroczylby maksymalny dopuszczalny wskaznik
splaty (4,95%), bowiem splata zadluzenia bez wyla^czen, o ktorych mowa w art. 243
ust.3 ufp. wynioslaby wowczas 6,17% do dochodow ogolem budzetu.
Z uwagi na powyzsze Sklad Orzekajacy postanowil wydac opini^ jak
w sentencji niniejszej uchwaly.
Stosownie do art. 246 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke samorzadu terytorialnego
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale, na podstawie art.20 ust. 1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do pelnego skladu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi.

Przewodnicz^cy
Skladu
Malgorzata Michalek

