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z dnia 31 stycznia 2017 roku

- ptzewodniczący
_ członek
_ członek

Skladu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania d€ficytu
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty dlugu

Gminy żytno

Na podstawie ań. 230 ust. 4 oraz 246 ust. l w związku z ust.3 ustawy
z dnla 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.l870
z późn- zmianami) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy Z dnia 7 paździemlka 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z20|6 r. poz' 561 z późn.
zmianami) Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi:

1. Bogdan Łągwa
2. Pawęł Jaśkiewicz
3. Łukasz Szczepanik

uchwala, co następuje:

l. Nie zachodzą przesłanki do wydania opinii o możliwości sfinansowania
deficytu.

2. Kwota dlugu Gminy Zytno wynikająca z planowanych do zaciągnięcia
i już zaciągniętych zobowiązan oraz sposób sfinansowania spłaty długu jest
prawidlowo 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. z 2016 r. poz. 1870
z póżn.zm.)

UZASADNIENIE

Skład orzekający sformułował opinię.Zawartą w sentencji niniejszej uchwĄ
biorąc pod uwagę uchwały Rady Gminy zylno :

_ Uchwałę Nr XD(134l2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zytno na lata
2017 _ 20Ż0:



_ Uchwałę Nr XIX/l35l16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 20l7 rok.

Rada Gminy
1.10l.057,84 zł'
zobovłiązań.

Wobec faktu, żę bndżet
nadwyżkę budżetową, Skład
do wydania opinii w sprawie

uchwalony przez Padę Gminy Zytno przewiduje

orzekający stwierdza, że nie zachodzą przesłanki

fi nansowania defi cytu budżetowego.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej
sporządzona Została na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, co jest zgodne
z aft.227 tsl.2 ustawy po finansach publicznych.

Planowana kwota dfugu na konięc 2017 roku określona została prawidłowo
i uwzględnia stan zobowiązań pozostĄch do spłaty na dzień 3l.|Ż.2016r. oraz
spłatę rat kapitałowych kredytów i poĘczek w 2017 roku w wysokości
l 'l01.057 '84 

zł.

Przyjmując założone w wieloletniej prognozie finansowej wielkości
dochodów w kwocie 21.216.198,05 zł i wydatków w wysokości 20.l 15.l40,21zł
Skład orzekający stwierdził, że planowana kwota długu Z tytułu spłat rat
kęd).tów i pozyczek na koniec 20l7 roku (2.830.599'86 zł) jest dopuszczalna
także na gruncie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art' z43 ustaw o finansach publicznych organ stanowiący
nię może bowiem uchwalió budżetu, którego realizacja spowoduje' że w roku
budżętowym oraz w każdym następnym po roku budżętowym relacja łącznej
kwoty przypadających w danym roku spłat rat kedytów i poĘczek wraz
z należnymt odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami
i dyskontem, odsetkami od zobowiązan krótkoterminowych oraz potencjalnych
kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych
dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich
tlzech Iat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody
ze sprzedaĘ majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
ogółem budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zy'tno na lata 2017-2020
spełniono warunki w Zakrcsie art' 243 ustawy o finansach publicznych.

Dokonane wżej przez Skład orzekający ustalenia pozwoliły wyrazić
opinię.|ak 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 na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wrzęśnia 200lr.
o dostępie do informacji publicznej (j. Dz.U. z2016 r.,poz'l764).

Żytno na 2017 rok uchwaliła budżet z nadwyżką w kwocie
która przeznaczona Zostanie na spłatę wcześniej zaclągniętych



od opinii wyrżonej w
ustawy o regionalnych izbach
sHadu Kolegium Izby.

niniejszej uchwale, na
obrachunkowych sfuzy

podstawie art.20 ust.l
odwołanie do pełnego
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