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Uchwala Nr II13912014
z dnia 6 marca 2014 roku

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
w sprawie opinii dotyczqce] mozliwosci sfinansowania deficytu
budzetowego oraz prawidlowosci planowanej kwoty dlugu
Gminy i Miasta w Drzewicy
Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku 0 finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.l240 z pain. zm.) w zwiazku
z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach
obrachunkowych (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z pain. zm.) Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:
l.Wojciech Newerenczuk
2.Pawel Jaskiewicz
3.Bogdan Lagwa

- przewodniczacy
- czlonek
- czlonek

uchwala, co nastepuje:
1. Gmina i Miasto w Drzewicy posiada mozliwosc sfinansowania
przedstawionego w uchwale budzetowej deficytu na 2014 rok.
2. Kwota dlugu Gminy i Miasta w Drzewicy wynikajaca z planowanych
do zaciagniecia i juz zaciagnietych zobowiazaii oraz sposob sfinansowania
splaty dlugu jest prawidlowo przyjety w uchwale budzetowej oraz
w wieloletniej prognozie finansowej tj. z zachowaniem relacji , 0 ktorych
mowa wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z pain. zm.).

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy sformulowal opinie zawarta w sentencji niniejszej uchwaly
biorac pod uwage uchwaly Rady Gminy i Miasta w Drzewicy:
- Uchwale Nr XXXlII/228/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku Rady Gminy
i Miasta w Drzewicy w sprawie uchwalenia budzetu Gminy i Miasta
w Drzewicy na rok 2014.
Uchwale Nr XXXlII/228/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku Rady Gminy
i Miasta w Drzewicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2014 - 2020.
Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwalila budzet na rok 2014
z deficytem wysokosci 3.799.741,00 zl wskazujac jednoczesnie, ze zostanie
pokryty przychodami pochodzacymi z kredytow i pozyczek.

Prognoza kwoty dlugu stanowiaca czesc wieloletniej prognozy finansowej
sporzadzona zostala na okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac
zobowiazania, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy po finansach publicznych.
Planowana kwota dlugu na rok 2014 okreslona zostala prawidlowo i uwzglednia
stan zobowiazan pozostalych do splaty na dzien 31 grudnia 2013 r.
Przyjmujac zalozone w wieloletniej prognozie finansowej wielkosci
. dochodow w wysokosci 33.915.303,00 zl i wydatkow w wysokosci
.37.715.044,00 zl Sklad Orzekajacy stwierdzil, ze planowana kwota dlugu
z tytulu splat rat kredytow i pozyczek na koniec 2014 roku jest zgodna z art. 243
ustawy 0 finansach publicznych.
Zgodnie z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych organ stanowiacy
nie moze albowiem uchwalic budzetu, ktorego realizacja spowoduje, ze w roku
budzetowym oraz w kazdyrn nastepnyrn po roku budzetowym relacja lacznej
kwoty przypadajacych w danym roku splat rat kredytow i pozyczek wraz
z naleznymi odsetkami, wykupow papierow wartosciowych wraz z odsetkami
i dyskontem, odsetkami od zobowiazan krotkoterminowych oraz potencjalnych
kwot wynikajacych z udzielonych poreczen i gwarancji do planowanych
dochodow ogolem przekroczy srednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich
trzech lat relacji jej dochodow biezacych powiekszonych 0 dochody
ze sprzedazy rnajatku oraz pomniejszonych 0 wydatki biezace do dochodow
ogolem budzetu,
W przyjetej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy
na lata 2014-2020 zostaly spelnione warunki wynikajace z art. 243 ustawy
o finansach publicznych.
Dokonane wyzej przez Sklad Orzekajacy ustalenia pozwolily wyrazic
opinie jak w sentencji niniejszej uchwaly.
Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy 0 finansach
publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke samorzadu
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001r. 0 dostepie do informacji publicznej
(DZ.U. Nr 112, poz. 1198 z pozn, zm.).

