U chwała Nr 111/294/2008
Składu

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 1O grudnia 2008 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy
kształtowania się długu publicznego Gminy Kowiesy
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm .) oraz art.
172 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Agnieszka Kamyczek - Maszewska 2. Józefa Lucyna Michejda - członek
3. Bogusław Wenus - członek

przewodnicząca

uchwala, co

następuje:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu
zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok.

budżetu

Gminy Kowiesy

§2
Opiniuje się pozytywnie prawidłowość
prognozy kwoty długu publicznego.

załączonej

do projektu

budżetu

Gminy Kowiesy

Uzasadnienie
Wyrażając przedmiotową opinię Skład Orzekający przyjął za podstawę
projektu uchwały budżetowej Gminy Kowiesy dostarczonej do

dane wynikające z
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w dniu 17.11.2008r oraz autopoprawki do projektu budżetu dostarczonej
10.12.2008r w których zaplanowano:
dochody
wydatki

ogółem

ogółem

- 6.583.892 ,- zł,
- 8730.892,- zł,

deficyt - 2.147.000,przychody w

zł,

wysokości

2.365.138,- zł, które

pochodzą z:

a) kredytów 1.485.138,- zł
b)

pożyczek 880.000,-zł

rozchody zaplanowano w wysokości 218.138,- zł, wynikające ze spłat zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Ocena możliwości sfinansowania deficytu została oparta na analizie danych wynikających z
projektu uchwały budżetowej oraz prognozy długu Gminy Kowiesy załączonej do tego
projektu, uwzględniającej stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 roku, planowane do
spłaty zobowiązania długoterminowe w 2009 roku oraz obciążenia budżetów lat następnych
kwotami długu .
Kwota deficytu określona w projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok w wysokości
2.147.000,- zł, zostanie sfinansowana z:
przychodów

pochodzących

z zaciągniętych

pożyczek

w

wysokości

880.000,-

zł.

przychodów

pochodzących

z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.267.000,- z/

Stosownie do postanowień wynikających z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek ,
o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, wraz z należnymi w danym roku
odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1, wykupu papierów
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi
odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82
ust.1 oraz potencjalnych sp/at kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu
terytorialnego poręczeń i gwarancji, nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok
budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

łączna

Zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 ww. ustawy łączna kwota długu jednostki samorządu
terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów tej
jednostki w tym roku budżetowym. Również w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu
jednostki na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku
budżetowym dochodów tej jednostki. Ograniczeń tych nie stosuje się do emitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ww. ustawy.
W oparciu o wielkości kwot zaplanowanych w projekcie
długu Gminy Kowiesy ustalono, że:

uchwały budżetowej

i prognozie

kwota planowanych na 2009 rok sp/at kredytów i pożyczek wynosi 218.138,- z/,
kwota planowanych spłat odsetek od kredytów i pożyczek 25.000,- zł, co powoduje,
że wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych kształtować się
będzie na poziomie 3,69 %,
prognozowany na koniec 2009 roku stan zobowiązań stanowiący diug jednostki
wyniesie 2.619.680,- z/, a wskaźnik wynikający z art. 170 ww. ustawy kształtować się
będzie na poziomie 39,79 %.
przedstawiona w projekcie budżetu prognoza długu zawiera dane uwzględniające
do końca 2020 roku, analiza tych danych nie wskazuje na zagrożenie
przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów lat
następnych.
·

zadłużenie

Na podstawie analizy przedłożonego przez Gmi nę Kowiesy projektu uchwały budżetowej,
Skład Orzekający postanowi/ wydać opinie zawarte w sentencji niniejszej uchwały.
Stosownie do postanowień wynikających z art. 172 ust.2 ustawy o finansach publicznych
opinie zawarte w treści niniejszej uchwały winny być opublikowane w terminie miesiąca od
dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Gminy Kowiesy
do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wrześn ia 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego składu Kolegium .
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