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UchwaJa Nr 1/50/2012

Sktedu OrzekaJ3.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.od2i
z dnia 22 lutego 2012 roku
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w sprawie opinn dotycza^cej prawidfowosci pianowanej kwoty diugu
jednostki samorza^du terytorialnego wynikaja_cej z planowanych i
zacia^gniejrych zobowiajzan Rzgowa.

Na podstawie art,
230 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pozniejszymi zmianami), w zwia^zku
z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity z 26 kwietnia 2001 roku Dz.U. Nr 55, poz.577
z pozn. zm.) Skiad Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej todzi:
1,
2,
3,

Ewa Spionek
Iwona Kopczyriska
Anna Kazmierczak

- przewodniczajr/
- czlonek
- czionek

uchwala,. co naste_puje:

Opiniuje pozytywnie z uwaga zawarta w uzasadnieniu prawidiowosc prognozy
kwoty diugu Rzgowa.

Uzasadnienie
Skiad Orzekaj3_cy formuiuj^c opinie. zawarta^ w sentencji przyja^ za podstaw^ dane
wynikaja^ce z uchwaly budzetowej Rzgowa na 2012 rok i uchwaiy w sprawie wieioletniej
prognozy finansowej oraz zaia^czonej do niej prognozy kwoty dlugu (Uchwafa
NrXVI/158/12 oraz XVI/157/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku),
Opinia
wyrazona w sentencji zostaia sformutowana z uwzg!e_dnieniem
przestrzegania przepisow ustawy o finansach publicznych, dotycza^cych uchwalania i
wykonywania budzetow w nast^pnych latach, na ktore zaci^gni^to i planuje si$ zacia^gna^c
zobowia^zania.
Z przedstawionej prognozy wynika/ ze w latach 2012 - 2018 spe-fniona zostanie zasada
okreslona w art. 242 ustawy o finansach publicznych - prognozowane dochody bieza^ce
budzetow w tym okresie zaplanowano w wysokosciach wyzszych od wydatkow bieza^cych.
Anaiiza prognozy kwoty diugu Rzgowa ustalona na okres 2012-2018 uwzgle^cinia
postanowienia art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy
wprowadzajajce ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241), w mysl
ktorych w latach 2011-2013 obowia_zuja. wskazniki okresione w art. 169 i 170 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
Na podstawie dokurnentow be^d^cych w dyspozycji Skladu Orzekajq_cego ustalono, ze
wskaznik obcia^zenia budzetu splata^ diugu; wynikajajcy z art. 169 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych przy uwzgle_dnieniu planowanych do
zaci^gni^cia i splaty zobowig.zan diugoterrninowych wykazanych przez jednostke. w
prognozie kwoty diugu wyniesie w roku 2012 stanowii be_dzle 6,89%, zas w roku 2013
wyniesie 7,53%, ZakJadajaj: peina^ realizacj^ przyj^tych w prognozie wielkosci w tym
przede wszystkim dochodow, wskaznik pozlomu diugu Rzgowa w 2012 roku oscylowai

na poziomie 26,59%, zas w roku 2013 wyniesie 20,20% - przy dopuszczalnej
reiacji 60%. Z prognozy wynika, ze od roku 2013 zadluzenie Rzgowa b^dzie mialo
tendencje.
W uchwalonej prognozie ustalono, ze przychody zwrotne wpJywaja^ce na poziom
zadfuzenia jednostki b^da. zacla^gane jedynie w 2012 roku, zas w iatach 2013-2018
przyje^to zalozenie, ze splata zobowiajzari zaliczanych do dfugu b^dzie finansowana
nadwyzkq, dochodow na wydatkarni budzetu (planowana nadwyzka budzetu), ktora de
facto powstanie z nadwyzki dochodow
bieza^cych nad wydatkami bieza.cyrni
(tzw. nadwyzka operacyjna).
Pocza.wszy od 2011 roku dla danej jednostki samorza,du terytorialnego obliczany jest
indywidualny wskaznik maksymalnego obcia,zenla budzetu z tytulu spfaty dlugu ustalany
jako srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech iat relacji jej dochodow
bieza_cych powie_kszonych o dochody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych o
wydatki bieza^ce do dochodow ogolem budzetu - na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Tak obliczany wskaznik w Iatach 2011-2013
podawany jest informacyjne/ a pocza^wszy od roku 2014 stanie si^ wia.za.cy. Przy realizacji
wielkosci zalozonych w prognozie w iatach 2014-2018 jednostka wykazala, ze obcia_zenie
budzetu spfata. dlugu uksztaituje si^ ponizej wskaznika maksymalnego ustalonego dla
danego roku. Wskaznik maksymalnego obcia,zenia budzetu w roku 2014 uksztaltuje si^
na poziomie 0,0903 (9,03%), a prognozowane obciqzenie budzetu z tytulu splaty diugu
w tym roku zakladane jest na poziomie 0,0722 (7/22%),
Sklad Orzekalacy podkresla, ze wskazane wvzel wskazniki ustaione zostaly przy
zafozeniu pelriei realizacii dochodow fzarowno biezacych, tak i malatkowvch), utrzyrnania
poziomu wvdatkow oraz osiagniecia nadwvzki dochodow biezacvch nad wvdatkami
biezacvmi fnadwvzki operacvinei") w poszczegolnvch Iatach budzetowych, ktora
poczawszv od 2013 roku pozwoli lednostce na niezaciaganie przvchodow zwrotnych oraz
na ^fina nso wan ie_2a|ozorLegQ_pp_2i.o_rnu _ wvdatkow inwestycvjnych_._
Przy powyzszym Sklad wskazuje, ze wskaznik indywidualny Rzgowa dla roku
2011 zostanie faktycznie ustalony na podstawie sprawozdan z wykonania budzetu 2011
roku, sporzajdzonych w roku bieza^cym. Stad naiezv miec na uwadze, ze wykazane w
prognozie wielkosci moga ulec zmianie.
Jak wynika z powyzszej anaiizy, Sklad Orzekajg.cy ocenil prawidlowosc prognozy kwoty
dlugu stanowiajcej zala^cznik do uchwafy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i
maja,c powyzsze na wzgl^dzie postanowi! wydac opini^ zawarta. w sentencji niniejszej
uchwaly.
Stosownie do art. 230 ust. 4 w zwia^zku z art. 246 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega pubiikacji przez jednostk^
samorzg_du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzy mania na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 o dost^pie do informacji publicznej
(Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.).
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