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Nrp 72s-1o-3s-'e66' Uchwala Nr II/12a|2OLL
z dnia 9 lutego 20ll roku

Skladu Orzekaj4cego Regionalnej l,zby Obrachunkowej w Lodzi

w sprawie opinii dotycz4cej moiliwoSci sfinansowania deficytu
budietowego oraz prawidlowogci planowanej kwoty dlugu

Gminy 2arn6w

Na podstawie aft. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr L57, poz.t24o z p62n. zmianami )
w zwiqzku z art.. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paldziernika t992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z p62n. zmianami)
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w t-odzi:

l.Wojciech Neweref czuk
2.Pawel Ja6kiewicz
3.Bogdan t-qgwa

przewodniczqcy
czlonek
czlonek

uchwala, co nastqpuje:

s1

1. Gmina 2arn6w posiada mo2liwo56 sfinansowania przedstawionego
w uchwale bud2etowej na 2O11 rok deficytu w kwocie 2.867.L78,2L zl
pozyczkami i kredytami dlugoterminowymi.

2. Kwota dlugu Gminy Zarn6w wynikajqca z planowanych do zaciqgniqcia
i ju2 zaciqgniqtych zobowiqzafi oraz spos6b sfinansowania splaty dlugu
jest prawidlowo przyjqty w uchwale bud2etowej oraz w wieloletniej
prognozie finansowej tj.z zachowaniem relacji , o kt6rych mowa w art. 169

i L70 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ustawy o finansach publicznych
w zwi4zku z art. 121 ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce
ustawq o finansach publicznych oraz w aft. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
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Sklad Orzekajqcy sformulowal opiniq zawartq w sentencji niniejszej uchwaly
biorqc pod uwagq uchwaly Rady Gminy 2arn6w :

- Uchwatq Nr lIl/7/20I0 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 2arn6w na lata 2OIL - 2OL9;
- Uchwalq Nr III/8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku Rady Gminy 2arn6w
w sprawie uchwalenia budzetu gminy 2arn6w na 2011r.

Rada Gminy 2arn6w uchwalila budZet Gminy na rok zOtL z deficytem
wysokoSci 2.867.L78,2L zl wskazujqc jednoczeSnie, 2e 2r6dlami jego pokrycia
bedq. po2yczki i kredyty dlugoterminowe. OkreSlony deficyt budzetu oraz
wskazane 2r6dla jego sfinansowania sE zgodne z art. 217 ustawy o finansach
publicznych. Planowane do zaciqgniqcia po2yczki i kredyty oraz ustalone
w uchwale bud2etowej limity zobowiq.zafi, o kt6rym mowa w aft. 2L2 ust. 1 pkt.
6 ustawy o finansach publicznych, sE przeznaczone na finansowanie
planowanego deficytu oraz sptaty wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqza6.

Prognoza kwoty dlugu stanowiqca czq56 wieloletniej prognozy finansowej
sporzqdzona zostata na okres, na kt6ry zaciqgniqto oraz planuje siq zaciqgnq6
zobowiqzania, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy po finansach publicznych.
Planowana kwota dlugu na rok ZOLL okreSlona zostala prawidlowo i uwzglqdnia
stan zobowiqzari pozostalych do splaty na dzief 3L.L2.2OL0 r. oraz planowane
do zaciqgniqcia w 20tt roku zobowiq.zania. Relacja kwoty dlugu oraz relacja
kwoty splat zadlu2enia do dochod6w bud2etu og6lem w tych latach
nie przekroczy dopuszczalnego art. I70 i 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2L04 z p62n.zm.) w zwiqzku z art.
121 ust. B ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce ustawq
o finansach publicznych (Dz.U. Nr L57, poz.t24L z p62n. zmianami)
progu 60 o/o oraz L5 o/o dochod6w bud2etu og6lem.

Przyjmujqc zalo2one w wieloletniej prognozie finansowej wielko5ci dochod6w
i wydatk6w bud2etu Sktad Orzekajqcy stwierdzil, ze planowana kwota dlugu
na koniec 20tL roku jest dopuszczalna takze na gruncie aft. 243 ustawy
o finansach publicznych, kt6ry na mocy art. LzL ust. 2 ustawy Przepisy
wprowadzajqce ustawq o finansach publicznych obowiqzywa6 bqdzie poczEwszy
od roku 20t4. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ
stanowiqcy nie moze bowiem uchwalii bud2etu, kt6rego realizacja spowoduje,
2e w roku bud2etowym oraz w kazdym nastqpnym po roku budzetowym relacja
lqcznej kwoty przypadajqcych w danym roku splat rat kredyt6w i po2yczek wraz
z nale2nymi odsetkami, wykup6w papier6w wartoSciowych wraz z odsetkami i

dyskontem , odsetkami od zobowiqzaf kr6tkoterminowych oraz potencjalnych
kwot wynikajqcych z udzielonych porqczeri i gwarancji do planowanych dochod6w
og6lem przekroczy Sredniq arytmetycznE z obliczonych dla ostatnich trzech lat
relacji jej dochod6w biezqcych powiqkszonych o dochody ze sprzeda2y majqtku
oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochod6w og6lem bud2etu.
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Dokonane wy2ej przez Sktad Orzeka ustalenia pozwolily wyrazid opiniq
jak w sentencji niniejszej uchwaly.

Stosownie do aft. 230 ust. 4 oraz aft. 246 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych niniejsza opinia podlega

terytorialnego w terminie 7 dni od dnia
ikacji przez jednostkq samorzqdu

w ustawie z dnia 6 wrzeSnia 2001r. o

tt2, poz. 1198 z p62n. zmianami)

otrzymania na zasadach okreSlonych
pie do informacji publiczne ( DZ.U. Nr
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