Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Szczepanik; RIO w Łodzi
dnia 13 lutego 2019 r.

Uchwała Nr II/ 38 /2019
z dnia 13 lutego 2019 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu
Gminy i Miasta w Drzewicy
Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 1 w związku ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077
z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1.Łukasz Szczepanik
2.Bogdan Łągwa
3.Grażyna Kos

 przewodniczący
 członek
 członek
uchwala, co następuje:

1. Nie zachodzą przesłanki do wydania opinii w sprawie finansowania deficytu
budżetowego w 2019 roku.
2. Kwota długu Gminy i Miasta w Drzewicy wynikająca z planowanych do
zaciągnięcia i już zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty
długu jest prawidłowo przyjęty w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej
prognozie finansowej tj. z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

UZASADNIENIE
Skład Orzekający sformułował opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały
biorąc pod uwagę uchwały Rady i Miasta w Drzewicy:
- Uchwałę Nr III/23/2018 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2019-2022.
- Uchwałę Nr III/24/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2019.
Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2019 z nadwyżką budżetową w kwocie
128.142,58 zł, którą przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu kredytów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku stanowiąca część
wieloletniej prognozy finansowej wynosi 5.266.000,00 zł i sporządzona została
na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, co jest zgodne z art. 227 ust. 2
ustawy po finansach publicznych, określona została prawidłowo
i uwzględnia stan zobowiązań pozostałych do spłaty na dzień 31.12.2018 r.
oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 2.036.000,00 zł.
Przyjmując założone w wieloletniej prognozie finansowej wielkości
dochodów w kwocie 43.628.083,05 zł i wydatków w wysokości
43.499.940,47 zł Skład Orzekający stwierdził, że planowana kwota długu
z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku jest dopuszczalna
także na gruncie art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata
2019-2022 spełniono warunki w zakresie art. 243 ustawy o finansach
publicznych.
Dokonane wyżej przez Skład Orzekający ustalenia pozwoliły wyrazić opinię
jak w sentencji niniejszej uchwały.
Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu
terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2016 r.poz.1764 ze zmianami).
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art.20 ust.1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego składu
Kolegium Izby.

