
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łorlzi 
Zespół Z':łmiejscowy 

• - w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ut. Wronia 65 
Regon 470428076; NIP 725-10-38-966 Uchwała Nr Il/ 35 /2014 

z dnia 17 lutego 2014 roku 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu 

Gminy Opoczno 

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) 
w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późn. zmianami) 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: 

1. Paweł Jaśkiewicz - przewodniczący 
2. Wojciech Newereńczuk - członek 
3. Bogdan Łągwa - członek 

uchwala, co następuje: 

1. Nie zachodzą przesłanki do wydania opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu budżetowego. 

2. Kwota długu Gminy Opoczno wynikająca z planowanych 
do zaciągnięcia i już zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania 
spłaty długu jest prawidłowo przyjęty w uchwale budżetowej oraz 
w wieloletniej prognozie finansowej tj. z zachowaniem relacji, 
o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) 

UZASADNIENIE 

Skład Orzekający sformułował opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały 
biorąc pod uwagę uchwały Rady Miejskiej w Opocznie: 

- Uchwałę Nr XXXVII/367/13 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2014-2029; 

- Uchwałę Nr XXXVII/368/13 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014. 



3. Rada Gminy Opoczno uchwaliła budżet na rok 2014 z nadwyżką 
w wysokości 1.480.684 zł wskazując jednocześnie, że przeznaczona zostanie· 
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, dlatego też nie zachodzą 
przesłanki do wydania opmn o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego. 

Limit zobowiązań, o którym mowa w art. 212 ust. I pkt. 6 ustawy o finansach 
publicznych ustalony został na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. 

Prognoza kwoty długu stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej 
sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 
zobowiązania, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy po finansach publicznych. 
Planowana kwota długu na koniec 2014 roku została określona prawidłowo 
i uwzględnia stan zobowiązań pozostałych do spłaty na dzień 31.12.2013 r. oraz 
spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 1.480.684 zł 
zaplanowaną w 2014 roku. 

Przyjmując założone w wieloletniej prognozie finansowej wielkości 
dochodów w kwocie 94.572.490,20 zł i wydatków w wysokości 93.091.806,20zł 
Skład Orzekający stwierdził, że planowana kwota długu z tytułu spłat rat 
kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku jest dopuszczalna także na gruncie 
art. 243 ustawy o finansach publicznych, 

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie 
może bowiem uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku 
budżetowym oraz w każdym następnym po roku budżetowym relacja łącznej 
kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz 
z należnymi odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz .z odsetkami 
i dyskontem, odsetkami od zobowiązań krótkoterminowych oraz potencjalnych 
kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych 
dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 
trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody 
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 
ogółem budżetu. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014-2029 
spełniono warunki w zakresie art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Dokonane wyżej przez Skład Orzekający ustalenia pozwoliły wyrazić 
opinię jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu 
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach o„kreślonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informttoJi publiczne 
(DZ.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami). i/< ,~, 

Przewo~ri,ić'zący 
Składu ofz'ekającego 

Paweł Jaś/dewicz 


