
Uchwała Nr So-0951/7 ID l7 lKo/2012

Składu Orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu
z dnia23 sĘcznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwoŚci sfinansowania deficytu budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry na2012 rok

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej .vqvznaczony Zarządzeniem Nr I1l2009
Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lipca 2009 roku, ze zm. w osobach:

Przewodntcząca:
Członkowie:

Renata Konowałek
Zofta Ligocka
Jozef Goździktewicz

działĄąc napodstawie art' 13 pkt 10 i art. 19 pkt 2 ustawy zdnta07 paździemika1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkolvych (Dz. U. z 200I r. Nr 55, poz. 577 zę zm.) i art. 246 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 t. o finansach publicznych (Dz. U Nr I57, poz. 1240 zę zm.), po dokonaniu
analizy budzetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok, przedłożonego tut. Izbie w dniu 09 stycznia
2012 roku Wraza'.

opinię pozyawną z uwagąjak w uzasadnieniu
o możliwości sJinans owania deficytu.

Uzasadnienie
Analizując mozliwośó sfinansowania deficy{u budzetu w Ż0I2 roku Skład orzekĄący ustalił,

co następuje:
W budzecie Gminy i Miasta Pyrdry na Ż0I2 rok (Uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr )V91l2011
z drua29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2012) zaplanowane zostały
dochody budżetu w wysokości 19.406.596,00 zł i wydatki budzetu w wysokości 19.874.366,32 ZŁ.

Deficyt budzetu wynosi 467.710,32 zł. Relacja defic1.tu do planowanych dochodów wynosi 2,4Ioń. Iako
źrogło sfinansowania deficytu budzetu wskazano przychody budzetu pochodzące z kredytów ipoŻyczek.
W budzecie zapIanowano przychody budzetu w łącznej wysokości 2.613']54,80 zł (w tym: $903 lPrzychody
z zaclryniętych pozyczek na finansowanie zadan realizowanych z udziałęm Środków pochodzących
z budżętu Unii Europejskiej/ - 620.000,00 zł i s952 lPrzychody z zaciryniętych pozyczek i kredytow
na rynku krajowym/ - L993.754,80 zł) oraz rozchody budzetu w łącznej wysokości 2.145.984,48 zł (w tym:

$963 /Spłaty poŻyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budŻet Unii Europejskiej/ - 1.305'655'00 Zł i s992 /Spłaty otrzymanych krajowych
poŻyczek i kredytow/ - 840.329,48 zł).

Według oceny Składu orzekającego wskazane w uchwale budzetowej źródła sfinansowania deficy'tu są
prawnie dopuszczalne i moŻiwe do pozyskania rwaŻywszy ta to, Że w okresie do 31 grudnia 2013 roku
prognozowana kwota długu Gminy nie przekroczy 600ń planowanych dochodów otaz Łączna kwota
przypadająca do spłaty wrazzodsetkami kształtować się będzie na poziomie ponizej 15% planowanych dochodóq
a po 01 stycmia 2014 roku spłaty zobolmązańwraz z odsetkami nie przekrocząrelacji, o któĘ mowa w a,rt.243
ustawy z drua 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicmych, za v,r51ątL<tęm 2014 roku, w którym nie zostanie
zachowana relaĄa z afi. 243 ustawy z dnta 27 sierpna 2009 roku o finarsach publicmych, gdyŻ relacja
planowanej Łącznej kwoty spłaty zobowięan do dochodów wyniesie 5,4|vo, a maksymalny dopuszczalny
wskaŹnik spłaty z art.243 ufp 2,,4loń,w zwiąku zcam^I Skład orzekający formułuje uwagę.
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Pouczenie; od niniejszej uchwały śtńi*i!'óreknjącego służy odwołanie clo Kolegium Izby
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


