REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwaia nr 86/2012
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 15 lutego 2012 r.
\v sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu przez Gminq Popielow w 2012 r.
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r.
DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz.1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr
14, poz. 114, nr 64, poz. 565, z 2009 r. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 238, poz. 1578) w
zwiazku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr
157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr
238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726), Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w osobach:
Klaudia Stelmaszczyk - przewodniczaca,
Aleksandra Bieniaszewska,
Grzegorz Czarnocki,
postanawia
_pozytywnie. zaopiniowac mozlLwosc sfinansowania deficytu. okreslonego w uchwale-budzetowei
Gminy Popielow na 2012 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Wojt Gminy Popielow przedlozyl Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu uchwale budzetow^ Gminy Popielow na 2012 r. Na podstawie art. 246
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Regionalna Izba
Obrachunkowa wydaje opinie o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu wynikaj^cego z
uchwaly budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego.
W uchwale budzetowej na 2012 rok zaplanowano:
- dochody ogolem w wysokosci 23.269.649,00 zi,
- przychody budzetu w wysokosci 8.352.582,00 zl,
- wydatki ogolem w wysokosci 26.174.847,00 zl,
- rozchody budzetu w wysokosci 5.447.384,00 zl.
Pianowany w uchwale budzetowej Gminy Popielow na 2012 r. deficyt budzetu wynosi kwote
2.905.198,00 zl.
W tresci § 2 uchwaly budzetowej postanowiono, iz deficyt budzetu zostanie pokryty przychodami
pochodz^cymi z kredytow i pozyczki oraz z wolnych srodkow, jako nadwyzki srodkow
pienieznych na rachunku biez^cym budzetu.

Okreslone w uchwale budzetowej zrodla sfmansowania deficytu budzetu sa zgodne z dyspozycjq
art. 217 ustawy o finansach publicznych, wskazuj^cq. enumeratywnie rodzaje przychodow, z
ktorych mozliwe jest sfinansowanie deficytu.
W zwiazku z norma^ z art. 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzaj^ce ustawe o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) w latach
2010-2013 do oceny prawidlowosci dlugu i jego splaty maja^ zastosowanie zasady okreslone
w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr
249, poz. 2104zezm.).
Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych laczna
kwota dhigu jednostki samorzaxlu terytorialnego w trakcie roku budzetowego na koniec kwartalu
nie moze przekraczac 60% pianowanych w danym roku budzetowym dochodow tej jednostki,
a zgodnie z ust. 1 cyt. art. 170 laczna kwota dlugu jednostki samorzadu terytorialnego na koniec
roku budzetowego nie moze przekraczac 60% wykonanych dochodow ogolem tej jednostki
w tym roku budzetowym. Jak wynika z art. 170 ust. 3 cyt. ustawy ograniczeri, o ktorych mowa w
ust. 1 1 2 nie stosuje sie do emitowanych papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek
zaci^gnietych w zwiazku z umowa^ zawart^ z podmiotem dysponuj^cym srodkami, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 3.
Wedlug informacji zawartej w prognozie kwoty dlugu Gminy sporz^dzonej na lata 20122032, ktorej realnosc skonfrontowano z danymi w zakresie wykonanych dochodow i wydatkow
zawartych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S za grudzieh 2011 r., przewidywana kwota dlugu
gminy na dzien 31 grudnia 2012 r. wyniesie 13.091.003,57 zl, co w stosunku do przewidywanego
wykonania dochodow budzetowych roku 2012 w wysokosci 23.269.649,00 zl stanowi 56,26 % a
po uwzglednieniu wyia_czen o ktorych mowa w art. 170 ust. 3 38,96 %, co zgodne jest z
dyspozycjami powolanych wyzej przepisow ustawy o finansach publicznych.
Wysokosci zobowi^zan finansowych wynikaj^ce ze splaty tytulow dluznych przyjete
w uchwale budzetowej Gminy Popielow na 2012 rok spelniaj^ wymog prawny zawarty
w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w zwiazku z art. 121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj^ce ustawe o finansach publicznych,
ograniczaj^cy mozliwosc wielkosci splaty w danym roku budzetowym rat kredytow i pozyczek
wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od tych kredytow i pozyczek do wys. 15%
planowanych na dany rok budzetowy dochodow Gminy Popielow, bowiem wielkosc
pianowanego obciazenia z powolanych tytulow, po uwzglednieniu wyl^czeh z art. 169 ust. 3
stanowi 5,60 %, co nie narusza przywolanych powyzej przepisow ustawy o finansach
publicznych.
W swietle powyzszego Sklad Orzekaj^cy wydal opinie jak w sentencji.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, uchwala niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (DzU Nr 112, poz. 1198, z pozn. zm).
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly.

Przfewjodnicz^ca
Skladu Oraekaj^cego
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Klaudia fyelmaszczyk

