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Zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2007
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przesyłam w załączeniu uchwałę nr
III/30/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
22 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w uchwale Rady
Miejskiej w Strzegomiu Nr 115/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022 oraz w uchwale Nr 116/12 z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2013 rok.

Uchwała NrIIF30/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obracłiunkowej we Wrocławiu
z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie opinii o prawidłowości płanowanej kwoty długu w ucłiwale Rady Miejsldej w
Strzegomiu Nr 115/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
flnansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022 oraz w ucłiwale Nr 116/12 z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2013 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz zarządzenia
nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie
wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Danuta Jonas - przewodnicząca, Ewelina Kruk Piórkowska - członek, Marek Głód - członek,

wydaje opinię pozytywną
0 prawidłowości planowanej kwoty długu w uchwale Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 115/12 z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata
2013-2022 oraz wuchwale Nr 116/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom
na rok 2013 rok.
Uzasadnienie
I . Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową na podstawie przyjętej przez
jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynika z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm., dalej - ufp).
Podstawą wydawania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności
poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.
Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm., dalej - wufp) indywidualny wskaźnik
wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia (relacja, o której mowa w art. 243 ufp) będzie
obowiązywał od 2014 roku. Natomiast na podstawie art. 121 ust. 8 wufp do 2013 roku b ę d ą
obowiązywać wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm., dalej - pnfp), czyli tzw. wskaźniki
15% i 60%. Przy obliczaniu ww. wskaźników, na podstawie art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3 p u ^ (art.
243 ust. 3 u ^ ) , stosuje się wyłączenia wówczas, gdy dług zaciągnięto w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami z budżetu UE lub z bezzwrotnej pomocy pochodzącej od
państw członkowskich EFTA, o których mowa w art. 5 ust. 3 pufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp).
I I . Skład Orzekający na podstawie przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 115/12 z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia weloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na
lata 2013-2022 oraz uchwały Nr 116/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy
Strzegom na rok 2013 rok stwierdził, co następuje:
1 .Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) opracowano na lata 2013 - 2022 i dla każdego
roku objętego prognozą określono wielkości budżetowe, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 2 u ^ .
Integralną częścią prognozy finansowej jest prognoza długu, która została opracowana dla całego
okresu jego spłaty.
2.Przewidywana na koniec 2013 roku kwota długu wynosi 46.637.535 zł, co stanowi 58,12%
planowanych dochodów ogółem. Natomiast planowana w 2013 roku spłata kredytów i pożyczek w
kwocie 1.244.274 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 4.580.000 zł, powiększona o
wydatki przeznaczone na obsługę długu (odsetki) w kwocie 2.700.000 zł, stanowi 10,62%

planowanych dochodów. Po roku 2014 źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu.
3.Ob liczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki, o których mowa w art. 169 i art.
170 pufp w 2013 roku oraz relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do
planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp (lata 2014 - 2023), nie przekraczają
dopuszczalnego poziomu zadłużenia.
Wydając przedmiotową opinię Skład Orzekający ocenił przedłożoną uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że organy jednostki
samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, a w
szczególności za celowość i realność planowanych wydatków.
Opinia - zgodnie z art. 230 ust. 4 ufp - podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego
na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obracchunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
PRZEWODNICZĄCA
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Zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2007
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przesyłam w załączeniu uchwałę nr
111/31/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
22 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Strzegom
przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 116/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w
sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2013.

Uchwala Nr III/31/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Strzegom przedstawionego w
uchwale Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 116/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
budżetu Gminy Strzegom na rok 2013,

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z póżn. zra) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) oraz zarządzenia
nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie
wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących. Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Danuta Jonas - przewodnicząca, Ewelina Kruk Piórkowska - członek, Marek Głód - członek,
wydaje opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania deficytu gminy Strzegom przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w
Strzegomiu Nr 116/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2013.
Uzasadnienie
1. Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową opinii w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu uchwalonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, wynika z art. 246
ust.l i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.,
dalej - u ^ ) .
W wydawanej opinii regionalna izba obrachunkowa ocenia możliwość sfinansowania deficytu na
podstawie wskazanych źródeł jego finansowania oraz ich wpływu na kształtowanie się długu
jednostki samorządu terytorialnego. Źródłami finansowania deficytu - zgodnie z art. 217 ust. 2 ufp mogą być przychody budżetu pochodzące z: sprzedaży wyemitowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, prywatyzacji majątku, nadwyżki
budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych.
Możliwość sfinansowania deficytu przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów
wartościowych oraz planowanych kredytów i pożyczek zależy od zdolności jednostki samorządu
terytorialnego do spłaty długu.
I I . Na podstawie danych zawartych w przedłożonej uchwale Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 116/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2013, I I I Skład Orzekający
ustalił, że zaplanowano:
LDochody budżetu w kwocie 80.239.172 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 69.306.037 zł i
dochody majątkowe w kwocie 10.93 3.13 5 zł, w tym ze sprzedaży majątku 5.000.000 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie 84.565.788 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 67.889.870 zł i
wydatki majątkowe w kwocie 16.675.918 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 4.326.616 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z
kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji komunalnych.
4. Przychody budżetu w kwocie 10.150.890 zł (kredyty, pożyczki, obligacje komunalne).
5. Rozchody budżetu w kwocie 5.824.274 zł, w tym spłata kredytów i pożyczek - 1.244.274 zł, wykup
obHgacji -4.580.000 zł.
Planowany w 2013 roku deficyt budżetu gminy (4.326.616 zł) oraz źródło jego sfinansowania
dotyczy wydatków majątkowych, które nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach
majątkowych. Wydatki majątkowe (16.675.918 zł) są wyższe od dochodów majątkowych (10.933.135
zł) o kwotę 5.742.783 zł.
W § 3 ust. 2 uchwały budżetowej określono przychody w wysokości 10.150.890 zł na finansowanie
planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych, co jest zgodne z art.

89 ust. 1 oraz art. 217 ust. 2 ufp.
Łącznie z uchwałą budżetową przedłożona została uchwała w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, zawierająca prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 2013 - 2022. Przewidywana na
koniec 2013 roku kwota długu - po uwzględnieniu planowanych spłat w kwocie 5.824.274 zł wynosi
46.637.535 zł, co stanowi 58,12% planowanych dochodów ogółem. Natomiast planowane w 2013
roku spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.244.274 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie
4.580.000 zł, powiększone o wydatki przeznaczone na obsługę długu w kwocie 2.700.000 zł
(odsetki) stanowią 10,62%) planowanych dochodów, a zatem nie przekraczają dopuszczalnego
poziomu spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 169 ufp. W latach 2014 - 2022 obliczone na
podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi
do planowanych dochodów ogółem nie przekraczają również indywidualnych wskaźników,
obhczonych zgodnie z art. 243 ufp.
Niniejsza uchwała Składu Orzekającego, zgodnie z art. 246 ust. 2 ufp - podlega publikacji przez
jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z póżn. zm.) w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obracchunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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