
UCHWALA Nr lll/ 331 12017
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 5 grudnia 20'17 r.
w sprawie opinii dotyczqcej mo2liwo6ci sfinansowania deficytu

bud2etowego Gminy Nieborow

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. 22016r., poz.561) oraz arl.246 ust. I ustawy z dnia27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2017r., po2.2077), Sklad
Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w t-odzi:

1 . Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodniczqca

2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek

3. Boguslaw Wenus - czlonek

uchwala, co nastgpuje:

Opiniuje pozytywnie mo2liwoSc sfinansowania planowanego w projekcie uchwaty
budZetowej deficytu Gminy Niebor6w na2018 rok.

Uzasadnienie

Formulujqc niniejszq opiniq Sktad Orzekajqcy wziEl pod uwagq dane wynikajqce
z projektu budzetu Gminy Nieborow na 2018 rok wraz z zalqczonq autopoprawkq
orazz prognozy kwoty dlugu zalqczonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie okre6lonych w projekcie budzetu wielkoSci dochodow iwydatkow
ustalono, ze deficyt bud2etu okreSlony zostal zgodnie z dyspozycjq art. 217 usl. 1

ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako roZnica migdzy
dochodami ogotem a wydatkami ogolem budzetu. Gmina zaplanowala deficyt
budzetowy w wysokoSci 3.370.451,56 zl i zaloZyla jego sfinansowanie przychodami
pochodzqcymi z zaciqgniqtych kredytow.

Nadto Gmina Nieborow planuje pokryc wydatki biezqce dochodami bieZqcymi,
zakladajqc przy tym nadwyzkq operacyjnq w wysokoSci 1.586.984,56 zl, co wypelnia
dyspozycjg art. 242 ustawy o finansach publicznych, w mysl ktorej zaciqgane
poZyczki i kredyty oraz emisja papierow wartoSciowych nie mogq byc przeznaczone
na pokrycie planowanego deficytu na dziatalno6ci biezqcej.
Planowane do zaciqgniqcia w 2018 roku kredyty w wysokoSci 3.720.192,99 zl
pzeznaczone zostanq na splatq wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzafi z tytutu
po2yczek i kredyt6w w kwocie 349.741,43 zN otaz na sfinansowanie zaplanowanego
deficytu budZetu w wysoko5ci 3.370.451,56 zl.
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W an'tiqzku z pov'ryhszym Sktad Orzekajqcy uznal, 2e zgodnie z art.212 ust. 1 pkt. 6
ustawy o finansach publicznych ustalone zostaly w projekcie uchwaty budzetowej
limity zobowiqzali na sptatq wczeSniej zaciqgnigtych zobowiqzan oraz na
fi nansowanie planowanego deficytu budZetu.

Z uwagi na powyZsze Sklad Orzekajqcy postanowit wyda6 opiniq jak w
sentencji niniejszej uchwaty.

Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkg samorzqdu
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreSlonych w
ustawie z dnia 6 wrze6nia 2001 r. o dostqpie do informacji publicznej ( Dz.U. z
2016r., po2.1764).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych, sluzy odwolanie do pelnego skladu Kolegium.
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