REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
•

Uchwala nr 650/2012
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 14 grudnia 2012 r.
\v sprawls opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu
budzetowej Gminy Popielow na 2013 r.

okreslonego w projekcie

uchwafy

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (DzU z 2012 r. poz. 1113) w zwi^zku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 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), Skiad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Jan Uksik - przewodnicz^cy,
Grzegorz Czarnocki,
Magdalena Przybylska,
postanawia
pozytywnie zaopiniowac mozliwosc sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwaly
budzetowej Gminy Popielow na 2013 rok.
Uz^ars^a d n i e n i c
Zgodnie z obowi^zkiem wynikaj^cym z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
Wojt Gminy Popielow przedlozyl Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem
zaopiniowania projekt uchwaly budzetowej Gminy Popielow na 2013 r.
W projekcie budzetu na 2013 rok zaplanowano:
- dochody ogolem w wysokosci 24.155.861 zl,
- przychody budzetu w wysokosci 4.260.647 zl,
- wydatki ogolem w wysokosci 24.401.589 zl,
- rozchody budzetu w wysokosci 4.014.919 zl.
Planowany w projekcie deflcyt w wysokosci 245.728 zl zostanie wg projektu uchwaly
pokryty przychodami pochodz^cymi z pozyczki. Okreslenie zrodla finansowania deficytu
uwzglednia dyspozycje art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
wskazuj^cych enumeratywnie rodzaje przychodow, z ktorych mozliwe jest finansowanie
deficytu.
W zwiazku z norm^ 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 roku 2013
do oceny mozliwosci splaty zobowi^zan maj^ 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. 2104 ze
zm.).
Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych l^czna
kwota dlugu jednostki samorz^du 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 l^czna kwota dlugu jednostki samorz^du 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 i 2 nie stosuje
si^ do emitowanych papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek zaciq.gni^tych w zwiazku
z umowa^ zawartq z podmiotem dysponuj^cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3.
Wedhag informacji zawartej w prognozie kwoty dlugu Gminy Popielow sporz^dzonej na lata
2013-2026 przedstawionej wraz z projektem uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, przewidywana kwota dlugu Gminy na dzien 31 grudnia 2013 r. wyniesie
10.338.896,40 zl, co w stosunku do planowanych dochodow budzetowych roku 2013 stanowic
b^dzie ok. 42,8%. Powyzsze nie narusza przepisow ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych w zwiazku z dyspozycj^ art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzaj^ce ustawy o fmansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241).
Zaplanowana w projekcie budzetu wielkosc splat kredytow i pozyczek wraz z odsetkami
stanowic b^dzie, po uwzgl^dnieniu przewidzianych przepisami prawa wyl^czen, ok. 3,67%
prognozowanych dochodow budzetowych, a zatem spelniony jest wymog prawny zawarty w art.
169 ust 1 ustawy 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 wysokosci 15% planowanych na dany rok budzetowy dochodow.
W swietle powyzszego Sklad Orzekaj^cy wydal opini§ jak w sentencji.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwala niniejsza podlega
opublikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie
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 dor^czenia uchwaly.
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