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dnia 16 stycznia 2018 roku

Składu 0rzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej możIiwościsfinansowania deficytu budżetowego

oraz prawidlowości planowanej kwoĘ długu Gminy Sieradz,

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 246 ,lst. 3 ustawy

z

dnia 2'/ sierpnia 2009 roku

o 1lnansach publicznych (tekst jednolity Dz.U, z 2017 roku, poz. 2077 ), w związku z art. 19
ust. 2 ustawy

jednolity

z dnia'7 pńdziernika

Dz.U. z

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst

2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

w ł,odzi:

Polowczyk
2. Grażyna Kos
3. Paweł Dobrzyński
1.

Barbara

-

przewodnicząca

- członek
- członek

uchwala, co następuje;

§1

Opiniuje

się poryĘwnie moźliwośósfinansowania przez Gminę

Sieradz deficytu

budżetowego przedstawionego w uchwale budzetowej na 2018 rok.

§2
Opiniuje się pozyĘwnie prawidłowośćplanowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych
i zaciągniętych zobowiązań Gminy Sieradz.

UZASADNIENIE
Skład Orzekający slormułował przedmiotowe opinie, biorąc za podstawę

dane

wynikające z następujących uchwał:

- Nr XXXIV/220|2017

Rady Gminy Sieradz

z dnia 20

grudnia 2017

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata

- Nr XXXIVi22rl2017

roku w

2018

sprawie

ż029;

Rady Gminy Sieradz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia

budżetu gminy Sieradz na 2018 rok.

Dochody budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 40.384.479,00 zł, a wydatki

na poziomie 41.653.859,00 zł. Planowany deficyt budzetu kształĘe się w wysokości

2

1,269.380,00 zł. Na pokycie tego deficytu zaplanowano przychody z tytułu emisji papicrów

wartościowych, tj. żródla określonego w art. 277 ust. 2 ustawy

o

finansach publicznych. Rozchody budżętu, związane

z

dnia 27 sierpnia 2009 rokrr

ze spłatą zaciągniętych

wcześniej

zobowiązń długoterminowych zaplanowano w wysokości 590.620,00 zł. Przychody budżetu

z t}tułu planowanych do

wyemitowania papierów wartościowych, plzęznaczone

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów budżetu ustalono na poziomie
1.860.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sieradz obejmuje lata

Z zńożeń przyj

ętych w tejże prognozie wynika, że w lataclr 2019

-

20l8 -

20ż9.

2029 nie planuje sig

przychodów budżętu - budżety w tych latach zamykają się nadwyżką dochodów nad lł,ydatkami,

któtą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterrninowych.

w

Prognozowana kwota długu Gminy na koniec 2018 roku, przedstawiona

prognozie finansowej Gminy Sieradz

do zaciągnięcia zobowiązań

-

wynikająca

długoterminowych,

z

z

zaciągniętych

i

wieloletniej

planowanych

urł,zględnieniem planolvanych spłat

zaciągniętych zobowiązań - została okeślona prawidłorł,o i rrl,nosi 8.982.480.00 zł.

Spłata długu Gminy uwarunkowana jest wymogami, wynikającymi

z

dnta 27 sierpnia 2009 roku

z art, 243

o finansach publicznych, W świetlctego przepisu

ustawy

ustalarr;, jest

indywidualny wskźnik dopuszczalnego obciążenia budzetu danej jednostki spłatami długu wyliczany jako Średnia ary,tmety czna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wl,datki
bieżące do dochodów ogółem. w wieloletniej prognozie finansowej Gminy sieradz, relacje spłat

rat zobowiązń długoterminowych wraz

z odsętkami do

planowanych dochodórł, budżetu

w roku 2018 i dalszych latach prognozy nie przebaczają wartości dopuszczalnego wskaźnika
spłat, ustalonego dla danego roku budżetowego, wyliczonego zgodnie

z art. 243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach pubticznych.

Biorąc pod ulł/agę powyższe ustalenia, Skład Orzekający postanowił wydać opinie
zawarte w § 1 i § 2 sentencji niniejszej uchwały.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art.246 ust.2 i 3 ustawy

o

z

dnia 27 sierpnia 2009 roku

finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu

terYtorialnego w terminie 7 dni od dniajej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia

6 września2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.IJ. z 2016 roku,
poz. 1764 z późni€lszymi zmianami).
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Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust.

o

1

ustawy z dnia 7 pńdziernika 1992 roku

regionalnych izbach obrachunkowych służyodwołanie

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

do pełnego składu Kolegium

