UchwałaNr V/63/2014
składu Orzekającego Regionalnej Łby obrachunkowej we \yrocła$iu
z dnia 14 marcr 2014 r.
w §pra$ie opinii o moźlilYości§finBnsowania d€fic},tu przed§tawionego lv uchwale Nr
Trzet nicy z dnia 27 lutego 2014 roku w spra$ie zmian w buiłżecie

)0lv/490/l4 Rady Miej§ki€j

ł

gminy Trzebnica Ea 2014 rol{.

Na podstawie art, 19 !lst, 2 ustawy Z dnia 7 paździemika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunko*ych (Dz.U. z20I2 r..poz.1ll3 i z20I3 |paz.1646) w Związku z art, 246 ust. 3 usiawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r o filansach publicznych (Dz.l). z 2013 r poz, 885. z późl. zm,) oraz
zauądzcńal IllżPrezesa Rcgionalnej Izby Obrachunkorłcj we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 r,
w spiawie wlznaczenia składów orzekających i ich pżewodnicżących (ze Zm,), Skiad ozekający
Regiona]nej lzby obmcltrŃowej we Wroclawiu. wosobach:
1. EWa

Pudło przcrvodni

cząca;

2. Joanna Radżieja- członek;
3, Bafiosż Za$€dzki członek,

rłydaje opinię poz}twrrą

o moż]iwościsfinansowania det'jc)tu przed§tawioneso w uchwale Nr )o,1v/490/i4 Radj,

Mejskiej w 1'rzebnicy z dnia 27 lutego 2014 loku

rv

spra\łie zmian rł,budźccie gminy Tzebnica na

2014 rok,

uzasadnienie
Obolłia_zek pżedsta\łienia pźez legiona]ną izbę obrachunkov,ą opinii w spTa§ic fioż]i\ł,ości
sfinarrsorrąnia dęfic},tu określonego wuchwale budżetowej wyika z alt, 2'16 ust- 3 usiawy z dnia 27
sieĘnia 2009 r o ńnansacJr pubiicznych (Dz.U, z 2013 L poz. 885, z późn. zm,, dalej ufo), W
wydarvanej opinii legionaina izba obrachuŃowa ocenia moż]iwośósfinanso$Ęnia delic},tu na
oóds,u"i"'wskuruorcń zródel jego pokrycia oraz ich wp\rł,u na kształtowanie się dhrgu jednosiki
iamoządu reryoria'hego, ŻródJclni slrnansowania defic}tu zgodnic z art, 217 ust.2 ufp mogą
być przychody budżetu pochodzące z sPfzedaży nyemitorvanych plz€Z iednostkę Samolżądu
tJrrłd;ń"eo pap,"róu rvartościowych, zacia€ iętych kedyńw i poż},czek. środków z prywa§zacji
.nuląttu, uia"li.ł budżęfu z 1at Llbiegłych oraz rł,o1rrych środków jako nad§Tżki środkó\\,
pieniężnyclr na rachun]..tr bieżąc}Ąn budźefu jędnostki samorządu tęĄtorialnego, rł5,nikających z
iozlicień ,rłyeńtouanych papierów §,altościotłycĘkedltórł,i pożyczek z lat ubiegłych, MożLiwość
sfinansowania deficl,tu przychodani zc spvedńy rłyemitorł,anlah papielów waltościowych oraz
kTcd},tów i poż}czek żależyod Zdo]ności jednostki samoźądu tgĄ,lońalrrego do spłaty dfugu,

L

Il, Na podstawie danych Zawart}ch w przedlożorrej uchwale budżetolłęj gminy Trzebnica na 2014

rok Skład Orzekaj ący u§talil, że zaplano\\,ano:
1, Dochody budż;tu-w kwocie 68,802,982,77 Zł, w q,łn: dochocly bieżące w k$,ocie 6].319.63 8.77 żłi
dochody mająlkowe \\,kwocie 7,483,344 zł.
2. Wl,ditki budżetu w bvocię'lż.312.982,"l'7 zł. w tym: łydatki bieżale \ł,kwocje 5 8,425,245,52 zł i
wydatkj majątko\ye wkwocic 13,887,737,25 Zł,
:. n"t"Y ńuaZetu w l§vocie 3,510,000 zł. a jako źródłojego sfinansowana_wskazano przychody z

nad\łźkiśrodków pieniężnl,ch na lachuŃLl bicżącyn budżctu
janorządu
icrńodalncgo, wlłIikających z rozliczei vyemitowanych papierów
ietlnostki
ivafiościow}ch, kred},tórł, i poĄczek z latubiegĘh.
,1, Przychoóy buctżótLr rł,k\łocie6,510,000 z1 pochodzące z r!,tułu §,olnych śIodków w k\łocie
Ę,ttrłu volnych środkórv jako

3,510.000 zi omu spźedażypapierów wartościowych w kwocie 3.000,000 zł,
5. Rozchody budżetu w wlsókósci :,o00,0oo zł z tytufu $ykupu papierów wartościorrych,
Planowanyw2014 roku defic}t budżefu (3.510,000 Zł) ma charakter inwestycljny dochodyblcżące

zł) są !Ą}zsze od w}datków bieżącyclr (5 8,425.245,52 zł) o krvotę 2,894,393.25 zł a
rł;datki majątkowe it:.ss;,lll.:Ś zł) wfższe od dochodów majątkowych (7,,t83,344 zł) o k\ł,otę
r

61,3 t9,63 8.77

6-404,393 ,25 zł.

ii."ni" ,'""łrlłłąt"dżetową przedłożono uchwałę w sprawie wieloletrriej prognozy finansowej,
prognozę kwoty dfugu i jego spłaty w lataih 2014 2027, Przewidyvana wedłog
"uiri"iol""u
ui"lol.n i.l nrog-"o.v finansorr{ na tolr]ei Z014 roku kwota dfugx \łfŁosi 3 6,750 000 zł, Obljczone
.^ ,na.t""j" o-rosnozowaNch wietkosci rclacje spłat ZobowiąZŃ finanso§ych i kosztów ich
aoił,oaOru ogolen1 o kiórych mowa w afi, 243 uĘ (lata 2014 2027), nię
dopo.""rulnego pozlomu zadłużeńa wówczas gdy zrealizowane zostaną plognozowane
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