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UUHwAŁA
składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Lublinie

w sPrawie opinii o prawidłowości planowanej kwoĘ długu gminy Baranów wynikającej
z planowanych i zaciągnięĘch zobowiązań

Po analizie uchwały Nr XII/98/2015 Gminy Baranów z dnia23 grudnia2O15 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Nr XII/9912015 Rady Gminy Baranów z dnia
23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na2016 rok - na podstawie art"
230 ust.4 ustawy zdnia27 sierpnia2009 r. ofinansach publicznych (Dz. IJ. z2073roku,
Poz. 885 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 10 ustawy z,dnia 7 pażdziemika
1992 r. o regionalnych izbach obrachuŃolvych (Dz. U. z 2012 r., poz. III3 zę zm.) -

uchwala, co następuje:

oPiniuje się pozyĘwnie prawidłowość planowanej t<woty 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 2016, wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie odpowiednio:29 i 31 grudnia}}I5 r,

Wieloletnia prognoza finansowa gminy sporządzona zostŃa na lata 2016 - 2019
aprognoza kwoty długu - stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej - obejmuje lata
2016 -2022.

Z ana|izy danych wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej wynika, żę na
koniec 2015 roku zadłużenię gminy wynieśó ma443.999,92 zł. W 2016 r. zaplanowano spłatę
zadłużęnia na kwotę 196.000 zł oraz zaciągnięcie kredytu na kwotę 600.000 zł, Od 2OI7 r.
gmina prognozuje wyłącznie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązan Na koniec
2022roku dług ma zostać spłacony w całości.

W latach 2016-2022 - według wyliczeń przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej gminy - zachowana zostanie relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych. Zgodnie ztym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
nię moze uchwalić budzetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budzetowym oraz
wkażdym roku następującym po roku budzetowym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na
obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z naleznymi w danym roku
odsetkami, wykupów papierów wartclściowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od



papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających zudzie\onych poręczeń
i gwarancji) do planowanych dochodów ogółem budzetu przehoczy średnią arytmetyczną
z ostatnich ttzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

Do łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów ipożyczek oraz
wykupów papierów wartościowych dodaje siQ, przypadające do spłaty w danym roku
budZetowym, zobowiązania związku komunalnego współtworzonego przęz daną jednostkę

samorządu terytorialnego, w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej
inwestycji wspołflnansowanej zaciąniętym przez związek kredytem, pożyczką lub emisją
obligacji albo w wysokości proporcjonalnej do udziału jednostki samorządu terytorialnego we
wpłatach na rzęcz związku.

Ograniczeń kwot, które mogąbyć przeznaczone na obsługę zadłużęnia nie stosuje się
do wykupów papierów wartościowych, spłat kredYów i pożyczek zaciągniętych w związku
z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałęm
środków pochodzących z budZetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym
realizującym zadania jednostki samorządu terytoriahógo w ramach programów
finansowanych z tych środków, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 243 ust.3,3a
i ust. 4 ustawy o finansach publicznych onz art. 13 ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku
o zmianie ustawy o finansach publicznych oruz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 t.,

poz. 1646).

Według danych określonych w prognozie kwoty długu, w zadnym roku w okresie od
ż016 do 2022 relacja obsługi zadłużenia do docliodów ogółenr nie przekroczy średniej

arltmeĘcznej, określonej przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowanie
relacji określonej w tym przepisie umozliwi gminie uchwalenie budżetu na kolejne lŃa oraz
spłatę zacirynięty ch zob owi ązań.

W tym stanie faktycznym i prawnym Skład Orzekający postanowił pozytywnie
zaopiniować prawidłowośó planowanej kwoty długu gminy Baranów wynikającej
z planowany ch i zaciagnięty ch zobowiązań.

Od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Gminy Baranów prawo odwołania do

Kolegium Regionalnej lzby ObrachuŃowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej

doręczenia.

Przewodni cząca Składu Orzekaj ącego
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UCHWAŁA

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
o możliwoŚci sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budzetowej
Baranów na rok 2016,

opmll
gminy

Skład Orzekający Regionalnej
urszula Tkaczuk
Dorota cichoń
Joanna Janik

Izby Obrachunkowej w Lublinie:
przewodnicząca,

członek,

członek,

Po analizie uchwały Nr XII/99/2015 Rady Gminy Baranów w sprawie uchwalenia budzetu
gminy na20l6 rok, napodstawie art. 19 ust.2 wzwiązku zart. 13 pkt 10 ustawy zdnta7
PaŹdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachuŃolvych (Dz.U. z2012I., poz,III3 ze
zm.) oraz art. 246 ust" 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z2013 roku, poz. 885 ze zm.) - uchwala. co następuie:

- oPiniuje się pozytywnie mozliwość sfinansowania deficytu, przedstawionego w uchwale
budzetowej gminy Baranów na2016 rok, w kwocie I.264.58I zł.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zostŃ upoważniony,
do wydawania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżettt, o której mowa w art.246
ust. l i 3 ustawy o finansach publicznych,

Uchwała Nr XII/99120I5 Rady Gminy Baranów z dnia 23 grudnia 2015roku
w sPrawie uchwalenia budzetu gminy na 2016 rok zal<łada deficyt budżetu w kwocie
I.264.58l zł, Kwota planowanych dochodów ogółem wynosi II.347.}I3 zł, a kwota
Planowanych wydatków ogółem - 12.612.494 zł, Zaplanowano także spłatę rat kredytów
wwYsokoŚci 196.000 zł" Wskazanymi w uchwale budzetowej źródłami sfinansowania
deficl'tu są: kredyty i pożyczki, nadwyzka budzetowa z lat ubieglych oruz wolnę środki jako
nadwYzki środków pieniężnych na rachunku biezącym bldzetu. Wskazane źródła

PrzYchodÓ'ł rnogą finansorvaó deficyt budzetu jednostki samorząJu terytorialne go, zgodnie z
art.217 ust,2 pkt 2,3, 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.



Biorąc pod uwagę kwotę planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na

2016 rok, a także planowane przychody i rozchody oraz dotychczasowe zadłvżenię gminy
(według danych zawartych w uchwale budZetowej oraz uchwale w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej) - deficyt budzetu w kwocie I.264.58l zł nię stanowi zagrożenia dla
kondycji finansowej gminy w 2016 roku.

Od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Gminy Baranów prawo odwołania do

Kolegium Regionalnej lzby ObrachuŃowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej

doręczenia.
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