UCHWAŁA Nr 020/g243/D/lII/12
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko
z dnia 24 stycznia 2012r.
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możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale
---budżetowej Rady Gminy Luzino na 2012 rok,
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Luzino na lata: 2012 2017 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 13 pkt 10 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późno zm.) oraz 230 ust. 4 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
1. Alicja Śrubkowska
2. Zygmunt Bach
3. Małgorzata Kopowicz
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pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu
określonego w uchwale budżetowej Gminy Luzino na rok 2012,
pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Luzino
na lata: 2012-2017 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

W dniu 27 grudnia 2011r. Rada Gminy Luzino podjęła uchwałę Nr XIV/144/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 oraz uchwałę
Nr XIV/145/2011 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.
Analizując możliwość sfinansowania w 2012 roku przez Gminę Luzino deficytu
budżetu Skład Orzekający ustalił, co następuje:
W uchwale budżetowej na 2012 rok przewidziane zostały:
- dochody w kwocie - 46.070.950,76 zł,
- wydatki w kwocie - 47.151.702,76 zł.
Z uchwały tej wynika, iż na 2012 rok został zaplanowany deficyt w wysokości
1.080.752 zł, stanowiący różnicę pomiędzy prognozowanymi dochodami a ustalonymi
wydatkami. Jako źródła sfinansowania deficytu wskazano kredyty. Ten sposób
sfinansowania deficytu jest zgodny z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych.
Łączne przychody ujęte w uchwale budżetowej wynoszą 4.700.000 zł. Składają się na
nie: pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym.
Z ogólnej wielkości przychodów - kwota 3.619.248 zł stanowiła będzie źródło spłaty
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Relacja zadłużenia Gminy Luzino po uwzględnieniu planowanych do
zaciągnięcia w roku 2012 zobowiązań, do przewidywanych na ten rok dochodów
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kształtować się będzie na poziomie 36,68%, natomiast kwota spłaty rat kapitałowych
kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowić będzie 9,54% zaplanowanych na ten
rok dochodów.
Tak więc zachowany zostanie dopuszczalny poziom zadłużenia wynikający z:
- art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 241, poz. 2104 z późno zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o fmansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1241).
Załącznikiem Nr l do uchwały Nr XIV/144/2011 Rady Gminy Luzino przyjęto
prognozę długu obejmującą lata 2012 - 2017. W prognozie tej określono, iż na koniec
2012r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie wynosiło
16.897.570 zł, co stanowi 36,68% planowanych na ten rok dochodów.
W roku 2013 wskaźnik zadłużenia będzie kształtował się w wysokości 26,94%
planowanych dochodów budżetu.
W związku z powyższym skład orzekający stwierdził, że dług jednostki w
powyższym okresie nie przekracza kwoty określonej wart. 170 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o fmansach publicznych który stanowi, że łączna kwota długu
jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może
przekroczyć 60% wykonanych w tym roku dochodów.
Dokonując analizy danych zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej
prognozy fmansowej biorąc pod uwagę ciążące na Gminie Luzino zobowiązania z
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, po uzyskaniu w roku 2012 zaplanowanych
przychodów z tytułu kredytów w łącznej wysokości 4.700.000 zł, skład orzekający
stwierdził, że łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnym
oprocentowaniem, w okresie spłaty wyżej wskazanych zobowiązań wynosi:
- w 2012 roku - 9,54% planowanych na ten rok dochodów budżetu,
- w 2013 roku - 7,15% planowanych na ten rok dochodów budżetu.
Nie zostanie zatem przekroczony wskaźnik określony wart. 169 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych, który stanowi, że łączna kwota
przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu
papierów wartościowych wraz z należnym oprocentowaniem oraz potencjalnych spłat
kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15%
planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
W 2014 roku kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych
tytułów została zaplanowana w wysokości 7,06% planowanych na ten rok dochodów
budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 7,28%
planowanych na ten rok dochodów. W dalszych latach objętych prognozą kwota spłat
nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.
Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony
wskaźnik określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fmansach
publicznych.
Od niniejszej uchwały służy o~
Obrachunkowej w Gdańsku w termini~~~~

do Kolegium Regionalnej
.ej doręczenia.
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