
Uchwala w t .JI:'t.. / 2ool
Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej

we Wroclawiu z dnia 20 grudnia 2OO7 roku

w sprawie opinii o mo2liwoSci sfinansowania prognozowanego deficytu budZetu Gminy
OleSnica na 2008 rok oraz o prawidlowoSci prognozy kwoty dtugu zal4czonej do

projektu uchwaly bud2etowej

Na podstausie art. 13 pkt. 2 i art. 19 ust. 2 ustawg z dnia 7 pa2dziernika 1992
roku o reginnalngch izbach obrachunkougch (tekst jednolitg Dz. U. z 2OOi r. Nr 55, poz.
577 ze zm.) us zuiqzku z art. 172 ust. I tstawg z dnia 3O czerwca 2OO5 roku o Jino,nsach
publiczngch (Dz.U. nr 249, poz. 21O4 ze zm. dalej - uJp) oraz zarzqd-zenia Nr 4/2OO3
Prezesa Regionalnej lzbg Obrachunkowej ue Wroctatuiu z 77 czertuca 2OO3 roku w
sprauie powotania przewodniczqcgch i cztonk6us Sktad6w Orzekajqcgch us sprawach
dotgczqcgch jednostek samorzqd.u terytorialnego t ich zwiqzk6tu tuchodzqcgch w sktad
Wojeu6dzttua Dotnoslqski.ego, Sktad Orzekajqcg Regionalnej Izbg Obrachunkotuej u)e
Wro ct atu iu po stanow tl. :

wydac:
1) pozytywn4 opinig o mo2liwoSci sfinansowania prognozowanego deficytu bud2etu

gminy na 20O8 rok,
2) pozytywn4 opiniq o prognozie ksztaltowania siq kwoty dtugu zal4czonej do projektu

uchwaly budZetowej na 2O08 rok.

Uzasadnienie

Sktad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu - zgodnie ze
znowelizowanym art. 172 ust. I ustawy o finansach publicznych - na podstawie
przedlo?onego w dniu 22 listopada 2OOZ roku przez Zastqpcq Wojta projektu budZetu
gminy na 2008 rok stwierdza, co nastqpuje:

I. W projekcie budzetu na 2008 rok okreSlono prognozowane:

Dochody budzetowe
Wydatki bud2etowe

w tym: z tytulu obslugi dlugu (odsetki)
Deficyt bud2etu
Przychody budzetu

w tym: kredyty
obligacje

wolne Srodki
Rozchody bud2etu
z tytulu splat kredytow i poLyczek

W S 3 ust. 2 projektu uchwaly bud2etowej jako 2rodlo pokrycia deficytu budzetu
wskazano przychody budzetu z tytulu zaci4gniecia kredytow i po|yczek, emisji
obligacji oraz wolne Srodki.

IL Do projektu uchwaly budzetowej zal4czono prognozg kwoty dlugu na koniec 2008
roku oraz na lata nastEpne (zal4cznik nr 2 do zarz4dzerria nr 99/07 z 15 listopada
2OO7 r . ) .
Prognozowana na koniec 2008 roku l4czna kwota dtugu wlmosi 5.375.000 zl, co

26.626.558 zl
29.826.558 zl

L26.O6O zl
3.2OO.OOzl
3.565.293 zl
2.2OO.OOO zl

75O.OOO zl
615.293 zl
365.293 zl
365.293 zl



stanowi 20,19 0/o planowanych dochodow budzetowych. Zadlu7enie na koniec 2008
rok jak i na koniec poszczegolnych lat nie przekracza ustawowej granicy zadluLenia,
o ktorej mowa w art. l7O ust. I ufp, czyli 60 o/o planowanych dochodow
budzetowych.
Splata dlugu przewidywana jest do 2Ot5 roku. W projekcie budZetu na 2OO8 rok
ujeto:

wydatki wkwocie f26.060 zlztytutu odsetek od kredytow ipo?yczek
rozchody budZetu w kwocie 365.293 zl z tytulu sptaty kredytow i po2yczek .

l-4czna kwota ujetych w projekcie budZetu na 2008 rok wydatkow na obslugq dlugu
oraz rozchodow dotycz4cych splaty dlugu obciqlajacych budZet wynosi 491.353 zl,
co stanowi f ,85 0/o planowanych dochodow. WskaZnik ten zarowrto w 2008 roku jak i
w latach nastEpnych nie przekracza ustawowego progu, o ktorym mowa w art. 169
ust. I ufp, czyli 15 o/o prognozowanych dochodow budzetowych.

W prognozowanej na koniec 2OO8 roku kwocie dlugu nie wystgpuj4 zobowiry,ania z
innych ustawowych tytutow okreSlonych wart l1 ust. I pkt 3 i pkt 4 ufp, tj.:

przyjqtych depozytow (pkt 3),
wymagalnych zobowi4zan (pkt  ).

Niniejsza uchwala podlega opublikowaniu na zasadach okreSlonych w art. 172
ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Od ntniejszej uchuatg przgstuguje zgodnie z art. 2O ust. 7 ustantsg o regionalngch
izbach obrachunkowych oduolanie do Kotegium Regionatnej lzby Obrachunkousej u)e
Wroclawiu u terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchtuatg.
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