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UCHWALA NR 7112016
SKLADU ORZEKAJ1\CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GORZE
z dnia 20 stycznia 2016 r.
1. Lidia Jaworska - przewodniczqca,
2. Marek Lewandowski - czlonek,
3. Iwona Porowska - czlonek

w sprawie: wydania opinii

0

prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Brody.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) i na
podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze

postanawia
zaopiniowac pozytywnie prawidlowosc planowanej kwoty dlugu Gminy Brody wynikajqcej
z zaciqgni~tych i planowanych zobowiqzan.

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze na podstawie
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i na podstawie uchwaly budzetowej na
rok 2016 zbadal pod wzgl~dem fonnalno- prawnym prawidlowosc planowanej kwoty dlugu
Gminy Brody, wynikajqcej z zaciqgni~tych i planowanych zobowiqzan, 0 kt6rej mowa wart.
226 ust. 1 pkt 6 cyt. wyzej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych.
Sklad Orzekajqcy stwierdza, iz:
Uchwala budzetowa Nr XIII/85115 Gminy Brody na rok 2016 zaklada:
-lqczne dochody budzetowe w wysokosci 11.660.932 zl,
-lqczne wydatki budzetowe w wysokosci 11.660.932 zl,
-lqczne przychody budzetu w kwocie 339.429 zl z tytulu wolnych srodk6w,
-lqczne rozchody budzetu w kwocie 339.429 zl.
W budzecie planuje si~ mi~dzy innymi wydatki na obslug~ dlugu w kwocie 50.000
zl.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiqzuje art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0
finansach publicznych , zgodnie z kt6rym - organ stanowiqcy jednostki samorzqdu
terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, kt6rego realizacja spowoduje, ze w roku
budzetowym oraz w kazdym roku nast~pujqcym po roku budzetowym relacja lqcznej kwoty
przypadajqcych w danym roku budzetowym splat zobowiqzan wedlug tytu16w okreslonych w
pkt 1-3 tego przepisu do planowanych dochod6w og6lem budzetu przekroczy sredniq
arytmetycznq z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w biezqcych
powi~kszonych 0 dochody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych 0 wydatki bieZqce, do
dochod6w og6lem budzetu obliczonq wedlug wzoru zamieszczonego w tym przepisie.
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Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby ObrachW1k.owej w Zielonej G6rze na podstawie
uchwaly Nr XIII/86/15 Rady Gminy w Brodach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2016-2024 z dnia 29 grudnia 20 15r. stwierdza iz:
- kwota dlugu Gminy Brody w 2016 r. wyniesie 1.443.303 zl . W 2016 r. nie planuje sit(
zobowiqzan zWTotnych, takie zobowi~zania planuje sit( w 2017r. w kwocie 2.908.900 zl,
- splata kredyt6w i p0Zyczek ( 339.429 zl) nast~pi z prognozowanych wolnych srodk6w,
- w latach 2016- 2024 ww. relacja okreslona wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0
finansach publicznych jest zachowana,
- wskainik planowanej w roku 20161~cznej splaty zobowi~zan (lewa strona wzoru) wynosi
1,70 % (kolumna 9.4), natomiast dopuszczalny wskainik splaty zobowi¥an (prawa strona
wzoru), obliczony w oparciu 0 plan 3 kwartalu 2015r. - okrdlony wart. 243 ustawy 0
finansach publicznych wynosi 6,04 % (kolumna 9.6).
Uwzglt(dniaj~c powyzsze Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Zielonej G6rze postanawiajak sentencji niniejszej uchwaly.
Od uchwaly Skladu Orzekaj~cego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziemika
1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwolanie do Kolegium Izby w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Przewodnicz~ca
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