
UCHWAIA Nr III/116/2012

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie opinii

o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Bedlno

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 200 Ir. Dz. U. Nr 55, poz, 577
ze zm.) w zwiazku z art. 230:list. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek Maszewska - przewodniczaca
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek

uchwala, co nastfpuje:

; Opiniuj'e • pozytywnie. planowana. kwote dlugu Gminy Bedlno .•.wymkajaca: z
uchwalpnej • wi'eloletniej .'pfbgn'ozy flnansowej .'na lata 2012-2015 oraz uchwaty
budzetowej na'2012 rok. .. ' . . . .

Uzasadnienie

Foirnulujac niniejsza. opinie Sklad Orzekaj^cy rozpatrzyl • Uchwale Nr
IX/78/2011 R'ady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku w'sprawie uchwalenia
Wieloletniej Progn.ozy Fiiianspwej ..Gminy Bedlno na lata 2012-2015, w -tym prognoze
kwoty dtagu,. rnaj.^,6 na wzgledzie. zapewnienie przestrzegania przepisow ustawy z'dnia
27 'sierpnia. 2009;-roku.- o . finansach publicznych. (dalej: ustawy ofp). dotycz^cych
uchwalania i ^wykon'anla budizetow w latach nastepnych'oraz Uchwale.Nr IX/79/2011
Rady Gminy Bedlno w sprawi'e uchwalenia budzetu Gminy na 2012 rok. . • . ""•. • . -
Na podstawie powyzszych uchwal Sklad Orzekaj^cy stwierdzil, co nastepuje: . . ' ' • •

1. Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej: wpf) zostala opracowana .na.lata
... 2012-2015, co. wypelnia dyspozycj^ normy zamieszczonej w art. 227 ust. 1
'•...ustawy. ofp. , Prognoza: kwoty: dlugu-stanowi^ca integraln^ czesc' wieloletniej

• '/ '..prognozy fjnansowej .o.bejmuje'rowniezbkres 2012-201.5. '• • . .

' 2,--'Wartpsci 'przyjete w uchwale•• w sprawie 'wpf dla roku. .2012, -.sg. zgodne z
• -.wartosciami przyjelyrni w-uchwale budzetowej..na rok 2012, w tym. w zakresie

. przychodow, rozchodow i wyniku budzetu. • . • ' ' " ' ' . • •

' 3. Na podstawie analizy dochodow biez^cych i wydatkow biez^cych. w latach' 2012-
2015, ustalono, ze jednostka wykazuje- osiagniecie .nadwyzki operacyjnej
.budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.. • ;•• '

A.-- Zaplanowany na koniec 2012 -roku drag Gminy bedzie -wynosil 1,097.000 .zl:
. ' ; . Pbziom-' dhigu: oraz jego splata w' latach. 2012-2013,.. do ktorych naaj^

. •.•zastosQwanie .przepisy; art. 169 i 170. ustawy z dnia 30 'czerwca 2005 roku o-
' • - V finansach publicznych. w zwiazku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia-.27 sierpnia

:'.' . . -2009 r';.przepisy'wprowadz'aja.ce ustawe o finansach publicznych (Dz. U..Nr.l57,
poz. 1241) zostal zachowany. Relacja kwoty dlugu;'do ..prqgnozow-anych.

. dochodow budzetu nie przekracza dopuszczalnego progu. 60 % dochodow
ogolem. Najwyzszy wskaznik dlugu przypada w 2012 roku i wynosi .8,24 %



dochodow ogolem budzetu. Wskaznik splaty rat kredytow i pozyczek wraz z
odsetkami, nie przekracza 15 % prognozowanych w tych latach dochodow
ogoiem budzetu i wynosic bedzie odpowiednio 0,11 % i 3,08 %.

5. W latach 2014-2015 dopuszczalny poziom splat zadluzenia Gminy Bedlno,
ktorego wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ustawy ofp jest srednia arytrnetyczna
z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodow biezacych powiekszonych o
dochody ze sprzedazy maja.tku oraz pomniejszonych o wydatki bieza.ce do
dochodow ogolem budzetu, zostal okreslony poprawnie dla kazdego roku
objetego prognoza.. La^czna kwota splat zadluzenia przypadaja.ca w tym okresie z
tytulow okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. z tytulu rat kredytow i pozyczek
wraz z naleznymi od nich odsetkami do planowanych dochodow ogolem, nie
przekracza w zadnym roku ustalonego na podstawie art. 243 ustawy ofp
poziomu splat.

6. Zala.czone do wpf objasnienia uzasadniaja. przyjete w niej wartosci oraz
wskazuj^, ze Wqjt Gminy opracowuja.c projekt uchwaly kierowal sie przepisem
art. 226 ust. 1 ustawy ofp, ktory stanowi, ze wpf powinna bye realistyczna

Dokonane przez Sklad Orzekaj^cy ustalenia pozwolily wyrazic opinie jak w sentencji
niniejszej uchwaly.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwiajzku z art. 246 ust. 2 ustawy ofp niniejsza
opinia podlega publikacji przez jednostke samorza_du terytorialnego w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych, przysluguje odwolanie do pelnego skladu
Koiegium.

PRZEWODNICZACY
ORZEKAJ4CEGO

mgrAgnicszka Kamyczek-Maszewska


