
>EGIONAL' 

Zesp6l Zarnieiscowy w Sieradzu Uchwala Nr IV / 18 / 2017 

/jiF 7251038 966, Re. 3076 z dnia 19 stycznia 2017 roku 

Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

w sprawie opinii dotyczqcej prawidlowosci planowanej kwoty dtugu 

oraz mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Zapolice. 

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

pubHcznych (tekst jednoHty z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) w zwiqzku 

z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych 

(tekst jednolity z 2016 roku, poz. 561) Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lodzi: 

1. Pawel Dobrzyhski - przewodnicz^cy 

2. Grazyna Kos - czlonek 

3. Barbara Polowczyk - czlonek 

uchwala, co nast^puje: 

7 

§1 
Opiniuje si^ pozytywnie mozliwosc sfinansowania przez Gmin^ Zapolice deficytu budzetu 

przedstawionego w uchwale budzetowej na 2017 rok. 

§ 2 

Opiniuje si^ pozytywnie prawidtowosc prognozy kwoty dlugu Gminy Zapolice na lata 

2017-2027. 

U Z A S A D N I E N I E 

Sklad Orzekajqcy wydal przedmiotowe opinie na podstawie uchwal Rady Gminy 

w Zapolice podj^tych w dniu 28 grudnia 2016 roku: 

• Nr XXVII/168/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice 

na lata 2017-2027, 

• Nr XXVII/167/16 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2017. 

W uchwale budzetowej na 2017 rok przewidziane zostaly dochody w wysokosci 

19.700.000,00 zl, wydatki natomiast w kwocie 20.840.000,00 zl. Zaplanowane dochody budzetu 



. ' 2 

S4 wyzsze od planowanych wydatkow, co oznacza, ze w budzecie Gminy planuje si^ deficyt 

w wysokosci 1.140.000,00 zl, jako roznica pomi^dzy prognozowanymi dochodami 

a uchwalonymi wydatkami. W tresci uchwaly postanowiono, ze zrodlem sfinansowania deficytu 

b^d^ przychody pochodzqce z kredytow bankowych. W swietle postanowieh art. 217 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, deficyt budzetu jednostki 

samorzqdu terytorialnego moze bye pokryty przychodami pochodz^cymi z: 

1) sprzedazy papierow wartosciowych wyemitowanych przez jednostk^ samorzqdu 

terytorialnego; 

2) kredytow; 

3) pozyczek; 

4) prywatyzacji maj^tku jednostki samorz^du terytorialnego; 

5) nadwyzki budzetu jednostki samorz^du terytorialnego z lat ubieglych; 

6) wolnych srodkow jako nadwyzki srodkow pieni^znych na rachunku biezacym budzetu 

jednostki samorz^du terytorialnego, wynikaj^cych z rozliczeh wyemitowanych papierow 

wartosciowych, kredytow i pozyczek z lat ubieglych. 

Wskazany zatem sposob pokrycia planowanego deficytu budzetu Gminy na 2017 rok jest 

zgodny z obowi^zuj^cymi przepisami prawa. 

_ \  budzecie Gminy na 2017 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.480.000,00 zl, ktore 

przeznaczone b^d^ na pokrycie planowanego deficytu oraz splat? zobowi^zah z tytulu kredytow 

i pozyczek. Przyj^te w uchwale budzetowej rozchody budzetu w kwocie 340.000,00 zl obejmuj^ 

splaty rat wczesniej zaci^gni^tych zobowiqzah dlugoterminowych. 

Przeprowadzona analiza uchwal podj^tych na sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku 

wykazala, ze wielkosci przyj^te w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie na 2017 rok 

ŝ  zgodne w zakresie wynikaj^cym z art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

Z przedstawionej prognozy wynika ze w latach 2017-2027 spelniona zostanie zasada 

okreslona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem 

prognozowane dochody biez^ce budzetow w tych latach zaplanowano w wysokosciach 

wyzszych anizeli wydatki biez^ce. 

Prognozy kwoty dlugu sporz^dzono na okres, na ktory zaci^gni^to oraz planuje si? 

zaci^gn^c zobowiqzania. Planowana kwota dlugu w roku 2017 i w latach nast?pnych jest zgodna 

z zaciqgni?tymi zobowi^zaniami dlugoterminowymi do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz 

z planowanym do zaci^gni?cia w 2017 roku kredytem. Od 2018 roku jednostka nie planuje 

zaci^gac nowych zobowiqzah zwrotnych. W latach 2018-2027 przypadajqce w danym roku 



splaty z tytulu zaci^gni^tych wczesniej kredytow i pozyczek finansowane b^d^ z prognozowanej 

nadwyzki budzetu. 

Roczna kwota splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami, liczona 

w relacji do prognozowanych dochodow rocznych, nie przekracza we wszystkich latach obj?tych 

wieloletniq prognozy finansow^ dopuszczalnego wskaznika splat, okreslonego dla kazdego roku 

budzetowego zgodnie z wymogami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych. Na podstawie przedtozonych materialow ustalono, ze planowany wskaznik dlugu 

jednostki w latach obj?tych wieloletni^ prognozy finansow^, ksztaltowac si? b?dzie nast?puj^co: 

Lata Kwota dlugu 
na konicc roku 

wskaznik planowanej 
Iqczncj kwoty splaty 
zobowiqzan, o ktorej 

mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy do dochodow 

ogolem 

dopuszczalny wskaznik 
splaty zobowiqzari okreslony 
w art. 243 ustawy, obliczony 

w oparciu o plan 3 
kwartalow roku 

poprzedzajqcego rok 
budzetowy 

spclnienie 
wskaznika 

splaty tak/nie 

2017 3.044.356,00 2,08% 3,41% T A K 

2018 2.793.279,90 1,87% 2,95% T A K 

2019 2.224.975,40 3,61% 6,29% T A K 

2020 1.714.077,90 3,20% ; 8,07% T A K 

2021 1.206.777,40 3,09% 8,06% ~ T A K 

2022 884.602,40 2,06% 8,11% T A K 

2023 585.239,90 1,88% 8,05% T A K 

2024 354.314,90 1,46% 8,05% T A K 

2025 123.371,90 1,40% 8,05% T A K 

2026 23.371,90 0,77% 8,05% T A K 

2027 - 0,38% 7,88% T A K 

Przedstawione relacje wyliczone zostaly w oparciu o wartosci wykazane w wieloletniej 

prognozie finansowej przy zalozeniu pelnej realizacji dochodow (zarowno biez^cych jak 

i majqtkowych), utrzymania planowanego poziomu wydatkow oraz osi^gni^cia zakladanej 

nadwyzki dochodow biez^cych nad wydatkami biez^cymi budzetu. 

Dokonane przez Sklad Orzekaj^cy ustalenia pozwolily wyrazic opini? jak w §1 i §2 

sentencji niniejszej uchwaly. 

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostk? samorzqdu 

terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie 



z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dost?pie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2016 roku, 

poz. 1764). . V - ; 

Od opinii niniejszej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 

o regionalnych izbach obrachunkowych sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly Skladu Orzekaj^cego. 

/ 


