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Nr 576/2009

z dnia 11 grudnia 2009 r. Skladu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu przez Gmine Gorzów Slaski
w 2010 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r.
nr 113, poz. 984; zm. 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, nr 249, poz. 2104) w zwiazku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420; z
2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 187, poz. 1381, nr 170, poz. 1217, 1218, nr 249, poz.
1832; z 2007 r. nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz. 560) Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Wojciech Orlowski - przewodniczacy,
Jan Bryczek,
Arkadiusz Talik,
postanawia
pozytywnie zaopiniowac mozliwosc sfinansowania deficytu budzetowego wynikajacego z tresci
projektu uchwaly budzetowej Gminy Gorzów Slaski na 2010 rok.
Uzasadnienie
Zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doreczono projekt uchwaly
budzetowej Gminy Gorzów Slaski na 2010 rok. Na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 1 cyt. powyzej
ustawy o finansach publicznych Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinie o mozliwosci
sfinansowania zaplanowanego w projekcie uchwaly budzetowej deficytu budzetu na ten rok.
W przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej na 2010 rok zaplanowano:
-dochody budzetowe
w wysokosci
17.560.258 zl,
-wydatki budzetowe
w wysokosci
22.446.385 zl,
-przychody budzetu
w wysokosci
5.776.127 zl,
-rozchody budzetu
w wysokosci
890.000 zl.
Deficyt budzetowy w wys. 4.886.127 zl, zgodnie z postanowieniem zawartym w § 3 projektu
uchwaly budzetowej zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z planowanych do zaciagniecia
kredytów i pozyczek. Ustalone zródla pokrycia deficytu sa zgodne z dyspozycja art.168 ust.2
ustawy o finansach publicznych.
Wedlug informacji zawartej w prognozie kwoty dlugu na 2010 rok i lata nastepne, przewidywana
kwota dlugu Gminy Gorzów Slaski na 31 grudnia 2009 r. wyniesie 1.874.621 zl. Po
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uwzglednieniu zaplanowanych na 2010 rok przychodów budzetu z tyto kredytów i pozyczek w
wys. 5.270.000 zl oraz zaplanowanych splat wczesniej zaciagnietych kredytów i pozyczek
dlugotenninowych w kwocie 890.000 zl., laczna kwota dlugu Gminy na koniec 2010 r. wyniesie
6.254.621 zl i stanowic bedzie, po uwzglednieniu wylaczen o których mowa w art. 170 ust. 3
ustawy o finansach publicznych, ok. 26,1% zaplanowanych na 2010 rok dochodów ogólem.
Powyzszy wskaznik nie narusza nonny prawnej zawartej w art. 170 ustawy o finansach
publicznych stanowiacym, iz laczna kwota dlugu jednostki samorzadu terytorialnego na koniec
roku budzetowego nie moze przekroczyc 60% planowanych w danym roku budzetowym
dochodów ogólem tej jednostki.
W tym miejscu Sklad Orzekajacy sygnalizuje, iz okreslony w prognozie kwoty dlugu w czesci
dotyczacej roku 2010 ustalony w wielkosci 26,7% "wskaznik w procentach liczony po
uwzglednieniu wylaczen wg art. 170 ufp" jest nieprawidlowy.
Na podstawie danych liczbowych zawartych w cyt. powyzej prognozie kwoty dlugu, kwota
splat rat kapitalowych wczesniej zaciagnietych kredytów i pozyczek wraz z naleznymi od nich
odsetkami spelnia wymóg prawny wynikajacy z art. 169 ustawy o finansach publicznych
ograniczajacy mozliwosc wielkosci splaty w danym roku budzetowym rat kredytów i pozyczek
oraz potencjalnych splat kwot wynikajacych z udzielonych przez gmine poreczen wraz z
naleznymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pozyczek do wys. 15% planowanych na
dany rok budzetowy dochodów jednostki samorzadu terytorialnego.
Uchwala niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym w art. 172 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
uchwaly Skladu Orzekajacego sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu w tenninie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly.
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