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UCHWAŁA
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoł długu gminy Baranów wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Skład Orzekający Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Lublinie:
- Urszula Tkaczuk
- Dorota Cichoń

przewodnicząca,
członek,

- Joanna Janik - członek,
po analizie uchwały Nr XXXilIl216lżOI3 Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Nr XXXIJ^I|277|20I3 Rady Gminy
Baranów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budZetu gminy na2014 rok - na

podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia ż0O9 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z20I3 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 w związku zart. 13 pkt 10 ustawy z dnia
7 paździemika1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z2012r.,poz.1113 ze
zm.) - uchwala, co następuje:

opiniuje się poryĘwnie prawidłowość planowanej trwoł długu gminy Baranów
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE

Uchwały Rady Gminy Baranów: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
i w sprawie uchwalenia budZetu na rok 2074, wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie odpowiednio: 3 i 7 stycznia2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy sporządzona zostńa na lata 2014 - 20I]
aptognoza kwoty długu - stanowiąca częśó wieloletniej prognozy finansowej - obejmuje lata
z0I4 -2020.

Z analrizy danych vłykazanych w wieloletniej prognozie finansowej wynika, że na
koniec 2013 roku zadłużęnię gminy wynieść ma 908.035 zł. W 2014 r. zaplanowano spłatę

zadłużęnia na kwotę 233.200 zł oraz zaciągnięcie kredytu na kwotę 500.000 zł. Od 2OI5 r.

gmina prognozuje wyłącznie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na koniec
2020 roku dług ma zostac spłacony w całości.

W latach 2074-2020 - według wyliczeń przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej gniny - zachowana zostanie relacja określona w art. 243 ust.1 ustawy o finansach
publicznych. Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
nie może uchwalić budżetu, którego rea|izacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz
wkazdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty ptzęznaczonej na
obsługę zadŁużęnia (suma spłat rat kredyów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku
odsetkami, wykupów papierów wańościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od
papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających zudzielonych poręczeń



i gwarancji) do Planowanych dochodów ogółem budzetu przekoczy średnią arytmetyczną
z ostatnich trzęch lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

Do łącznej kwotY PrzypadĄących w danym roku spłat rat kredytó w i pożyczek oraz
wYkuPÓw PaPierów wartoŚciowych dodaje się, przypadające do spłaty w danym roku
budzetowYm, zobowiązania związkll komunalnego współtworzonego przez daną jednostkę
samorządu terYtorialnego, w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej
inwestYcji wsPÓłfinansowanej zaciągniętym przęz związek kredytem, pożyczkąlub emisją
obligacji albo w wYsokoŚci Proporcjonalnej do udziału jednostki samorządu terytorialnego we
wpłatach na rzecz zwięku.

Ograniczeń lavot, które mogą byó przeznaczone na obsługę zadłużenianie stosuje się
do wYkuPÓw PaPierów wartoŚciowych, spłat kredytów i pożyczek zaciryniętych w związku
Z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udzińem
Środków PochodzącYch z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków
z PomocY udzielonej Przez Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFIA) oraz do Poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym
realizującYm zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów
finansowanYch z tych Środków, z uwzględnieniem zapis ów zawartych w art. 243 ust. 3, 3a
iust. 4 ustawY o finansach publicznych oraz art. 13 ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku
ozmianie ustawy o finansach publicznychoraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2073 r.,
poz.1646).

Według danYch określonych w prognozie kwoty długu, w żadnymroku w okresie od
2014 do 2020 relacja obsługi zadłużęnia do dochodów ogółem nie przekroczy średniej
arYtmetYcznej, okreŚlonej przepisem ar1. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowanie
relacji okreŚlonej w tym przepisie umożliwi gminie uchwalenie budżetu na kolejne lata oraz
spłatę zaciągni ęty ch zobowiązań.

W tYm stanie faktycznym i prawnym Skład Orzekający postanowił pozytywnie
zaoPiniowaĆ Prawidłowość planowanej kwoty długu gnriny Baranów wynikającej
z planowany ch i zaciryniętych zobowiązań.

Od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Gminy Baranów prawo odwołania do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

Przewodni cząca Składu,,Orzekaj ącego

,ri. ,.

urszulaTkaczllk

Otrzvmuie:
Rada Gminy Baranów
ul. Rynek 14

ż4-105 Baranów
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UCHWAŁA

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budzetowej gminy
Baranów na rok 201,4.

Skład Orzekaj ący Regionalnej

Urszula Tkaczuk
Dorota cichoń
Joanna Janik

Izby Obrachunkowej w Lublinie:
przewodnicząca,

członek,

członek,

Po analizie uchwały Nr XXXIII|277|20I3 Rady Gminy Baranów w spIawie uchwalenia
budZetu gminy na20l4 rok, na podstawie art. 19 ust. 2 w zwiąku zart. 13 pkt 10 ustawy
zdnia 7 pńdziernika I992r. oregionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z20l2r.,
Poz. 7tI3 ze zm.) oraz art. ż46 tlst.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) - uchwala, co następuje:

- opiniuje się pozltlłvnie możliwość sfinansorł,ania deficytu, przedstawionego w uchwale
budZetowej gminy Baranów na20l4 rok, w kwocie 1.006.800 zł.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zostaŁ upoważniony,
do wydawania opinii o możliwości sfinansowania deficy.tu budżetu, o której mowa w art. ż46
ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała Nr XXX[I|2]7120I3 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budZetu gminy na 2014 rok zakłada deficy.t budżetu w kwocie
1.006.800 zł. Kwota planowanych dochodów ogółem wynosi 12.389.242 zł, a kwota

Planowanych wydatków ogółem - 13.396.0 42 zł. Zap?anowano takżę spłatę rat kredytów
w wysokoŚci 233.200 zł. Wskazanymi w uchwale budżetowej źródŁami sfinansowania
deficytu są kredyt, nadwyżka budzetowa z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki
Środków pieniężnych na rachuŃu bieżącym budzetu. Wskazane źrodła przychodów mogą
finansowaĆ deficyt budZetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art.2I7 ust.ż pkt2,
5 i 6 ustawy o finansach publicznych.



Biorąc Pod uwagę kwotę planowanych dochodów i wydatków budzetu gminy na
2O14 rok, a także Planowane przychody i rozchody oraz dotychczasowe zadłużenie gminy
(według danYch zawartych w uchwale budzetowej oraz uchwale w sprawie wieloletniej
PrognozY finansowej) - deficyt budZetu w kwocie 1.006.800 zł nie stanowi zagrożenia dla
kondycji finansowej grriny w 2014 roku.

Od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Gminy Baranów prawo odwołania
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekaj ące go
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Urszula Tkaczuk

Otrzymuie:
Rada Gminy Baranów
ul. Rynek 14

24-IO5 Baranów
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