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Sklada Grzekajaeego Regionalnefi izby Gbraehnnkoweā w Łodzi
.\`

w sprawie opinii dotyezacej tnozliwośei siinanaowania deiieytn badzetowego oraz

prawidlowości planowaneś kwoty dluga Gminy Molrralro.

Na podstawie art. 236 ust. 4 oraz 246 fast. 3 ustawy z dnia 2? sierpnia 2%? roku o finana.a.-;;.;'::

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 835 z poznam.) w związku z mt. W a;'~.=1.ft..
2 ustawy z dnia 2 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachmikowych (tel.~:;..-:za

jednolity Dz.U. z 2Ül2 r. poz. lll3 z poznam.) Skład Orzekający Regionalnej izb;-'

Obrachunkowej w Łodzi: _ _

l.. Barbara Polowczyk - przewodnicząca

2. Grażyna Kos - -~ członek

3. Pawel Dobrzyński -› członek

achwala, co naatppajet

ĘÜÊ l"==='*~

_ , . '

'GpÍit1ittj`e sie pozytywnie mozliwość sfinansowania przez Gminę Molqsko deficytu budżetowego
przedstawionego w uchwale' budżetowej na 2016 rok. `
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Opiniuje sie pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu, wynikajacej z planowanych

i zaciągniętych zobowiązań Grniny Mokrsko, z awaga zawarta w maaadnienia.

' - iJ`ZÅSÅDNlENlE

Skład Orzekający wydał przedmiotowe opinie w oparcia o dane, wynikaj ace

z uchwały Nr X"W84516 Rady Gminy Molosko z dnia 29 stycznia 2Ülo r. w sprawie

oehwalenia Wieioletniej Prognozy Finansowej Gminy Moldsko na _lata 2Ül6 ~¬ 2623
oraz uchwały Nr XV/8.5/1.6 Rady Gminy Mokrsko Z dnia 29 stycznia Żülo roku w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2016. I

Dochody budżetu. na 2016 rok zaplanowano w wysokości l5.384.623.,0Ü zi, a wydatki

na poziomie l6.'7lÜ.562„OÜzl. Planowany deficyt budżetu ksztaltaje sie w wysokości

825.939..,00 zl. Jako zrodlo pokrycia tego deficytu wskazano przychody z tytule. kredytów

i pożyczek tj. źródeł określonych w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 2? sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. Na rok 2017 zaplanowano budżet z deticytern w wysokości
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262..54l,00 zł, a w dalszych latach prognozy 2010 - 2023 planuje sie budżety z nadwy :.if::Ĺ=i;_.:-:-._1¿
dochodów nad wydatkami, którą przemacza sie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiar-:"..;z_-ft.n.

We wszystkich latach progtozy spełniona zostanie zasada określona w art. 242 ustawy z dnia ĹĹĘĹ-Íf

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiern w latach 2016 -¬ 2023; dochody
budżetów zaplanowano w kwotach wyższych od wydatków bieżących.

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok przychody w wysokości 1-..d92.'?0l,85 zł pochorl_:;.r.ie

będą z kredytów i pożyczek, a przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego dei`icyt
(825.939,00) i rozchodów budżetu (666.762,85 zł).

Kwota długu Gminy na koniec 2016 roku, przedstawiona w wieloletniej prognrzizri

finansowej Gminy Mokrsko - uynikająca z planowanych oraz zaciągniętych

i pożyczek, z uwzględnieniem planowanych spłat zaciągniętych zobowiązari - została określ_t:_'::ara.

prawidłowo i wynosi 10.002.9l 4,9? zł.

Spłata długu Gminy uwarunkowane jest wymogami, wmikającymi z art. 243

z dnia 2? sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W świetle tego przepisu ustalany

indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu danej jednostki spłatarni di
-- wyliczany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodza-=t.-=

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pornniej szonych o
bieżące do dochodów ogółem. Relacje łącmej kwoty przypadających do spłaty zobowiązt_=rn

Gminy z Wtlu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów budzi-;ff

w roku 2016 i dalszych latach progtozy nie przekraczają wartości dopuszczalnego

spłat, ustalonego dla danego roku budżetowego, wyliczonego zgodnie z wt.. 243 usta

o finansach publicznych. .lednakże analizując poziom spłat zobowiązań

w poszczegolnych latach prognozy oraz wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłat, Skład

Orzekający wskamje na obszary ryzyka związane ze spłatą długu. Zwraca sie uwage, ze
w latach 2016 -~ 2019 wskaimiki spłaty długu kształtują sie na poziomie bliskim wmtości

dopuszczalnego wskaźnika spłat. W roku 2016 wskahrik spłaty długu wynosi 6,33%, przy

wskaźnika dopuszczalnytn 6,65 %. .analogiczne wskaźniki w kolejnych latach twoszą: w roku
2017 -- 6,05 %, przy wskaźnika dopuszczalnym 6,10 %, w roku 2018 - 8,46%, przy wskaźnika

dopuszczalnym 0,52 %, a w roku 2019 --' 13,05%, przy wskaźnika dopuszczalnym 13,11%.

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający wskazuje na konieczność bieżącej analizy
kształtowania sie relacji, o których rnowa w wt. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku, gdy założenia przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej nie zostaną

osiągnięte, należy dokonać stosownej korekty progiozowanych wielkości budżetowych.
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Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający postanowił wydaó op-_i
zawnte w § 1 i § 2 sentencji niniejszej uchwały.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2? sierpnia 2009
o tinansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę

terytorialnego w terminie T' dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z

Ű WZÜŚHŠ4 2901› 191411 Ü tiüfiiżpifi 40 Êtlfülmfldii- 0991192001 (tekst jednolity z 2014 roku, poz.
ze nnianarni). _

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 'Í października 1992 rok

o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego składu l<Ĺ.olegir:_un

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi. i
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