składu orz€kającego

Uchwała Nr v/36/2013
Regionalnej Łby obrachunkow€j
z dnił 1 lutego 2013 r.

we

wrocławiu
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Na podstawie ań. 19 ust, 2 ustawy Z d\la 7 października 1992 roku o regiona]nych izbach
.ust- 3 uslawy z dnia 27 sierynia
obrachunkowych (Dz,U. z 2012 r., poz. 1113) w związku z arl.246
2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr I5T , poz, 1240 ze zm.) omz zauądzenla t 1l12 Prczesa
RegionaLnej Izby O-brachunkowcj we Wrccławiu ż dnia 1 lutego 2012 r w sprawie wlznaczcnla
skłidów orzekających i ich przewodniczącycĘ Skład Orzekający RegionaLnej Izby Obmchunkowej
we Wlocławiu, W osobach:

Pudło pżewodnicząca:
2. Joanna Radzieja członęk;
3. Bańosz Zawadzki człolek,
1, Ewa

wydaj€

opinię poz"ltył,ną

o możliwościsfinansowania defic}tu prżedstawione8o w uchwale Nr )000314/12 Rady

Mejskiej w Trzebnicy z dnia

28 gnrdnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Trżebnica na 2013

rok

uzas adnienie

Obowiązck przedstawicnia przez regionalną izbę obmchunkową opinii w sprawie możliwości
sfinansowania defic}Ąr okreśionego w uchwale budżetowcj ,ł}aika z alt, 246 ust, 3 ustawy Z dnia 27
sierpnia2009 r, o finansach publicanych (Dz,U, NI 157,poz, 1240 ze zm,, dalęj uĘ), W wydawanej
ooinji leeionalrra izba obrachunkowa ocenia możliwośćsfinansowania defic)tu na podstawie
wskazanyih zródeł iego pokrycia oraz ich \lplywu na kształtowanie się dfugu jednostki samorządu
Żróótami- sfinansorłania deficlLr zgodńe z ań. 2I'l r]st- 2 ufu - mogą być
teMoflaLe8o,
-budżetu
pochodzące z sprzedaży §yemitowanych przez jednostkę samorządu
przychody
ierltorialnego papierów waltościo\łycĘZaciągrriętych kredyów i pożyczek, środków z p,ywat}żacji
majątku, nadffek budżetu z lat ubiegĘch oraz wolnych środków.jako nadwlki środków
pieńężnych na rachunku bieźąc)T n budżetu jcdnoslki samorządu ter}torialnego, wlnikających z
iozlicień wyemitowanych papielów waltościowych, kred}tów i pożyczek Z lat ubiegłych, Możliwość
sfinansowania deficltu prz}chodami ze sprzedaĄ w}ęmito\ anycb papierów wańościo\łychomz
kredYów i pożyczekŻuleZy Ód ,do]rrości .1e-d nos tkl samorząd u ter}łori a]iśgodo spłaty dfugu,
, ń pods-tawie danych zarłaĄch w przedłożonej uchwale budźetowej Gminy Trzebnica na 2013
rok Skład Orzekający ustalił, żę zaplanowano:
1, Dochody budźełuw kwocie 6j.323,773 zł, w t},m: dochody bicżące w kwocie 5,7 064,064 z| i
dochody maj ątkowe w kwocię 6.259 ,109 zł.
z, wyoatti buazetu w kwocie 68.572.813 Zł, w §Tn: wyda&i bieżące w kwocjc 54 502-962 ń i
wydatki ma.jątkowe w kwocie 14.069,851 zł.
3, Defi"yt b.rdżen, * k*o cie 5.ż49.040 Ą, a jako źródło jego Sfinansowana wskazano pźychody ze
środków pochodżących z łtułuemisji obligacji komurnLnych.
4, Przycńody budZÓtu w'lołocie Ś,Ząg.OąO .ł pochodzące ą.,1ą]ęP"h połczek w kwocie
"
1.999.Ó40 ń oftz spfzeda]ży papieńw waltościo]ł}ch w k$rocie 6,250,000 zł,
Z §tufu wykupu papierów w_artościowych w lorocie
5, Rozcho<jy budżitu w.łlsotosci :.ooo.ooo
"ł
3.000.000 ;ł. Planov/any w 2013 roku dcfic)t budżetu (5.249.040 zł) tr]tr- chataktel inwesryciny
dochody bieżące (5'7.0b4.064 zł) są wyższe od \łydatków bieżącylh (54.502.962 zł), a vydad<i
majątk;we (14.069.85 1 zł) vyższe od dochodów majątkowych (6,25 9.709 zł),

L
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W § 3 uchwały budżetowej jako zródło finansowania planowanego deficl,tu wskazano przychody z
łtulu emiSji obligacji komrrnalnych. Wskazane źródło pokrycia planowanego defic}łu jest zgodne Z
art.217 ust.2 pkt 1 ufu,
Łącznie z uchwałą budżetolvą przedłożono uchwałę w sprawie wieloletrriej prognozy finansowej,
zawicĄącą prcgnozę kwory dfugu i jego spłaty w latach 2013 2026. Pvewid),wana wedfug
Wieloletniej prognozy finansowej na końec 2013 rcku kwota długu wltrosi 36.249.040 zł, co
staJ]'ow| 57,24yo planowanych dochodów ogółem Planowany w 2013 roku wykup papieńw
wartościowych \ł kwocie 3.000.000 zł powiększony o wydatki przeznaczone na obsługę długu w
kwocię 2.437 .'70'7 ń stalowią 8,5 9% planowanych dochodów.
ob]iczone napod§tawie prognozowanych wielkości relacje spłat żobowiązań finansowych i kosztów
ich obsfugi do planowanycb dochodów ogolem, okeślonew alt.243 nfp Qata 2014 - 2026), ńe
pżewocządoplJszczahego poziomu zadhrźenia wówczas gdy zrealizowane zostaną plo8nozowa[e
wielkości,
Bioląc pod uwagę po\łyź§zę ustalenia Skład orzekający \ł5łażapogląd, że sfinansowanie deficytrr
przędsta,wionego w uchwale budżetowej na rok 2013 przychodami z t},tuh emisji obligacji
kornrrnalrrych nie spowoduje przekroczenia ustawowo okcśloDych granic zadfużenia, o ile będą
zrealizowane progrrozowane wielkości budżetowe.
Ńniejsza uchwała Składu orzekającego, zgodnie z ań, 246 ust, 2 ufu, powinna być opublikowana
przez jednostĘ samorżądu terytorialnego na zasadach okeślonychw ustawie 7 dnia 6 wześnia
Ż001 r o dostwie do informacji publicznej (DZ.U. NI 112, poz. 1198, ze żm,) w terminie 7 dni od
dniajej otlz}Tnani a.
Od niniejszej uchwĄ przlsłrrguje zgodtlie z art. 20 ust. 1 ustarły o regionahych izbach
obrachuŃowych odwołaaie do Kolegium Regionalnej Izby obrachuŃowej rve Wrocławiu w
tenninie l4 dni od dnia doĘczenia uchwaŁ

