
UCHWALA Nr 111/89/2012

Skladu Orzekaja^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie opinii dotycza^cej mozliwosci sfinansowania uchwalonego na 2012 rok
deficytu budzetowego Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz.
577 ze zm.) w zwia^zku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sklad Orzekaja^cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek - Maszewska - przewodnicza^ca
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje sie_ pozytywnie mozliwosc sfinansowania planowanego w uchwale
budzetowej na 2012 rok deficytu budzetu Gminy Nowe Ostrowy

Uzasadnienie

Formulujaj: niniejsza^ opini^ Sklad Orzekajqcy wziaj pod uwage, dane
wynikaja^ce z budzetu Gminy na 2012 rok uchwalonego Uchwala^ Nr XIV/84/11
Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2011 roku, na jej podstawie
ustalono, ze Jednostka zaplanowala:

- dochody w wysokosci - 14.435.091,45 zl,
- wydatki w wysokosci - 18.512.036,45 zl,
- deficyt - 4.076.945,00 zl.

Badany deficyt zaplanowany zostal zgodnie z dyspozycja^ art. 217 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.), jako roznica mie,dzy dochodami ogolem a wydatkami ogolem budzetu.
Gmina zaplanowala jego pokrycie przychodami pochodza^cymi z planowanych do
zaciq.gnie,cia kredytow i pozyczek.

Jednostka planuje pokryc wydatki biez^ce dochodami bieza^cymi, zakladajawc przy
tym nadwyzk^ operacyjna^ w wysokosci 1.502.383,45 zl, co jest zgodne z art.
242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane do zacia^gni^cia w 2012 roku kredyty i pozyczki uje_te w przychodach
budzetu w wysokosci 5.353.825,00 z\ przeznaczone be^da^ na pokrycie
planowanego deficytu w wysokosci 4.076.945,00 zt oraz na splate^ wczesniej
zacia^gni^tych zobowia^zah z tytulu pozyczek i kredytow w wysokosci
1.276.880,00 zl.

Sklad Orzekaja^cy uznal, ze zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych, ustalone zostaly w § 9 uchwaty budzetowej limity zobowiajzah z
tytulu planowanych do zacia^gni^cia kredytow i pozyczek.

Ponadto uwzgle.dniaja^c, ze planowane w 2012 roku przychody z tytulu kredytow i
pozyczek maja^ wptyw na wysokosc dlugu publicznego Gminy, Sklad Orzekaja^cy



stwierdzil, ze dlug na koniec 2012 roku wynosic b^dzie 6.311.432,12 z\ nie
b^dzie przekraczac ustawowo okreslonego wskaznika, o ktorym mowa w art. 170
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w zwiqzku z art.
121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajaj:e ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. Mr 157, poz. 1241). Zaplanowany dlug
ksztaltowac si§ b^dzie na poziomie 43,72 % planowanych dochodow ogoJem.

Z uwagi na powyzsze ustalenia Sktad Orzekaja^cy postanowit wydac opini^ jak w
sentencji niniejszej uchwaly.

Stosownie do art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostk^
samorza^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji
publicznej (Dz. U. Mr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, przysluguje odwoJanie do pefnego skladu
Kolegium.

PRZEWODNICZACY
SKLADU ORZEKAJ4CEGO
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