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zdnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy BrzeŻnio.

Działając na podstawie ań. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Skład Ozekający

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

1,

2.

3.

Grażyna Kos

Barbara Polowczyk

Paweł Dobzyński

- przewodnicząca

- członek

- członek

pozytywnie opiniuje mozliwość sfinansowania deficytu budźetu pzedstawionego

w projekcie budzetu Gminy Brzeżnio na2013 rok.

uzasadnienie
Na podstawie wielkości zawartych w projekcie uchwały budźetowej Gminy

Brzeźnlo ustalono, że na 2013 rok planuje się dochody budżetowe w kwocie

16.906.685,00 zł. oraz wydatki budżetowe w kwocie 19.558,012,00 ż, Deficyt

budzetowy na 2013 rok zgodnie z ań, 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach pubIicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budzetu

uksztaftuje się na poziomie 2.651.327 ,00 zł. Zakłada się, ze deficyt ten zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi ze żródeł określonych w ań. 217 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

opiniując mozliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2013 roku, Skład

orzekający uwzględnił przepisy ań. 169 i ań. 170 ustawy z dnia 30 czenłca 2005 roku

o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z pożniejszymi zmianami), które na

podstawie ań. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U,Nr 157, poz. 1241 pożniejszymi

zmianami) zostały utrzymane w mocy do końca 2013 roku.

Z treści ań. 17o ust. ,t ustawy wynika, że łączna kwota długu jednostki

samorządu terytorialnego na koniec roku budzetowego nie może przekroczYĆ 600/o

wykonanych dochodów tej jednostki, W oparciu o wielkości zawarte w projekcie

wielo]etnie prognozy finansowej Gminy Bzeżnio ustalono, że kwota długu na dzień 31

grudnia 2013 roku wynosić będzie 6.886.153,00 zł i wskaźnik wynikający z ań. 170
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ustawy kształtować się będzie na poziomie 40,73o/o, który mieści się w określonych

prawem granicach.

Z postanowień zawańych w ań. 169 ust. 1 ustawy wynika, że łączna kwota

przypadalących do spłaty w danym roku budzetowym rat kredytów i pozyczek oraz

odsetek, jak również wykupu papierów wańościowych wraz z odsetkami i dyskontem,

zaciąganych /emitowanych/ na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązan, odsetek od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz odsetek

i dyskonta od emitowanych papierów wańościowych na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu, potencjalnych spłat kwot wynikających

z udzielonych przezjednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji, nie moze

przekroczyć 15o/o pIanowanych na dany rok budzetowy dochodów tej jednostki.

Na podstawie dokumentów będących w dyspozycji Składu Orzekającego ustalono, że

w roku 2013 wskaźnik wynikający z ań. 169 ustawy wynosić będzie 10,06%.

Przyjmując za podstawę wyniki analizy przedłozonych dokumentów przy

założeniu pełnej realizacji wielkości wykazanych w przedłożonych do zaopiniowania

dokumentach, Skład Orzekalący stwierdza, że w latach spłaty planowanego

do zaciągnięcia w roku 2013 długu zachowane zostaną prawem przewidziane

ograniczenia w zakresie wskaźników obciązenia budżetów lat następnych spłatą długu

oraz jego wysokości. Tym samym występuje mozliwość sfinansowania planowanego

deficytu określonego w projekcie budzetu na 2013 rok.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art,246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

opinia jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni

od dnia jej otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych

w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz,U.Nr

112, poz,1198 z późniejszymi zmianami).

Od niniejszej uchwał na podstawie ań. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pażdziernika

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego

składu Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej
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doręczenia.

ąlar GrażĄlna Kos


