
|'.-"""'"-'-.-'Hg

Uchwala Nr IV/ 46 /2017
' zdnia 17 lutego 2017 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz

prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko.
Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z pożn. zm.) w związku z art. 19 ust.

2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst

jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Łodzi:

1. Barbara Polowczyk - przewodnicząca

2. Grażyna Kos - członek

3. Paweł Dobrzyński - członek

uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania przez Gminę Mokrsko deficytu budżetowego

przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok.

§2

Opiniuje się pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych

i zaciągniętych zobowiązań Gminy Mokrsko, z uwagą zawartą w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający formułując przedmiotowe opinie przyjął za podstawę dane wynikające

z następujących uchwał:

- Nr XXVIII/147/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2017 ~ 2028;

- Nr XXVIII/148/ 17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Mokrsko na rok 2017.
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Dochody budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 21 .l55.9l0,00 zł, a wydatki

na poziomie 22.086.472,00 zł. Planowany deficyt budżetu kształtuje się w wysokości

930.562,00 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu wskazano przychody z tytułu kredytów

i pożyczek tj. źródeł określonych w art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. Rozchody budżetu, związane ze spłatą zaciągniętych wcześniej

kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 987.437,29 zł. Przychody budżetu z tytułu

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przeznaczone na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetu i rozchodów budżetu ustalono na poziomie l.9l7.999,29 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy lvlokrsko obejmuje lata 2017 _ 2028.

W latach prognozy 2018 - 2028 nie planuje się przychodów budżetu - budżety w tych latach

zamykają się nadwyźką dochodów nad wydatkami, którą przeznacza się na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Prognozowana kwota długu Gminy na koniec

2017 roku, przedstawiona w wieloletniej prognozie finansowej Gminy l\/lokrsko - wynikająca

z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z uwzględnieniem

planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań - została określona prawidłowo i wynosi

l0.658.l40,l2 zł.

Spłata długu Gminy uwarunkowana jest wymogami, wynikającymi z art. 243 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W świetle tego przepisu ustalany jest
indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu danej jednostki spłatami długu -

wyliczany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki

bieżące do dochodów ogółem. wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mokrsko spłaty rat

kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżetu w roku 2017

i dalszych latach prognozy nie przekraczają wartości dopuszczalnego wskaźnika spłat,

ustalonego dla danego roku budżetowego, wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład Orzekający wskazuje jednakże na obszary

ryzyka, związane ze spłatą długu w latach 2017 - 2027. Wskaźniki spłaty długu oraz

dopuszczalne wskaźniki spłaty długu w tych latach kształtują się następuj ąco:

- w roku 2017 wskaźnik spłat wynosi 6,26 %, przy wskażniku dopuszczalnym 6,49 %;

- w roku 2018 wskaźnik spłat wynosi 3,54%, przy wskaźniku dopuszczalnym 3,87 %;

- w roku 2019 wskaźnik spłat wynosi 3,66%, przy wskaźniku dopuszczalnym 3,95 %;

'- w roku 2020 wskaźnik spłat wynosi 4,84%, przy wskaźniku dopuszczalnym 5,32 %;
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- w roku 2021 wskaźnik spłat wynosi 6,52%,przy wskaźniku dopuszczalnym 6,72 %;

- w roku 2022 wskaźnik spłat wynosi 6,73%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,77 %;

- w roku 2023 wskaźnik spłat wynosi 6,75%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,77%;

- w roku 2024 wskaźnik spłat wynosi 6,69%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,77%;

- w roku 2025 wskaźnik spłat wynosi 6,58%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,74%;

- w roku 2026 wskaźnik spłat wynosi 6,42%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,72%;

- w roku 2027 wskaźnik spłat wynosi 6,38%, przy wskaźniku dopuszczalnym 6,69%.

Z przedstawionych danych wynika, że poziom spłat zobowiązań Gminy w latach 2017 - 2027

jest bliski dopuszczalnej granicy spłat. Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający wskazuje
na konieczność- bieżącego monitorowania wskaźników spłaty zobowiązań, przyjętych

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. W przypadku, gdy założenia przyjęte w tejże

prognozie finansowej nie zostaną osiągnięte, należy dokonać stosownej korekty

prognozowanych wielkości budżetowych, w celu zachowania reguły, wynikającej z art. 243

ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający postanowił wydać opinie
zawarte w § 1 i § 2 sentencji niniejszej uchwały.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu

terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2016 roku, poz.

1764).

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 7 października 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego składu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. _.f
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