Uchwała Nr V/305/2014
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dńa 15 grudnia 20t4 r.
w sprawie opinii o możliwościsfinansowania deficytu Gminy Trzebnica przedstawionego w

projekcie uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. zż0l2r., poz. 1113 i zż0I3 r. poz. 1646) w zwtązka z art.246 ust. I

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz, 885, z późn. zm,) oraz
zarządzenia nr ltt} Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lltego 20t2
r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących (ze zm.), Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

przewodniczącai
2. Joanna Radzieja - członek;
3. Bartosz Zawadzki - członek,
1. Ewa Pudło -

wydaje opinię pozytywną

o możliwościsfinansowania deficytu Gminy Trzebnica przedstawionego w projekcie uchwały

budzetowej na rok 2015.

uzasadnienie
Obowiązek przedstawienia ptzez regionalną izbę obrachunkową opinii w sprawie możliwoŚci
sfinansowania deficytu zaplanowanego w projekcie uchwaĘ budżetowej, a następnie uchwalonego
ptzez jednostkę samorządu terytorialnego, wynika z art, ż46 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm., dalej - ufp).
W wydawanej opinii regionalna izba obrachunkowa ocenia możliwośćsfinansowania deficytu na
podstawie wskazanych źródeł jego,finansowania oraz ich wpływu na kształtowanie się długu
jednostki samorządu terytorialnego. Zródłami finansowania deficytu - zgodnie z art. ŻI7 ust. 2 ufp
przez jednostkę
- mogą być ptzychody budżetu pochodzące ze sprzedaży wyemitowanych
pożyczkl
Środki z
samorządu terytorialnego papierów wartościowych, zaciągnięte kredyty i
jako
nadwyżki środków
prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolne środki
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów
warto ściowych, kredytó w i p oży czek z Iat ubie gĘch.
Możliwośćsfinansowania deficytu przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów
wartościowych oraz planowanych kredytów t pożyczek za|eży od zdolnościjednostki samorządu
terytorialnego do spłaty dfugu.

Skład Orzekający na podstawie przedłożonego 14 listopada 20t4 roku projektu uchwały
budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2015 ustalił, ze planowane są następujące wielkoŚci
budżetowe:

1. Dochody budżetu w kwocie 67.380.143,09 zŁ,w tym,. dochody bieżące w kwocie 6I.742,0ż0 złi
dochody majątkowe w kwocie 5.638.Iż3 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie 74.t80.I43,09 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 60.524,766,91
zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.655.376,18 zł,
3. Deficyt budżetu w kwocie 6.800.000 zŁ,który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji

obligacji komunalnych.

4. Przychody budżetu w kwocie 9.800.000 zl, z tytufu emisji obligacji komunalnych.
5. Rozchody budżetu w kwocie 3.000.000 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

z pĄektem

uchwały budżetowej przedłożonyzostał projekt wieloletniej pfognozy
finansowej, zawietĄący prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 20t5 _ 2028,
Przewidywana na koniec 2015 roku kwota dfugu - po uwzględnieniu planowanych spłat w kwocie

Łącznie

3.000.000 zł wynosi 43.550.000 zł.

