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Uchwała Nr 4100/1/31/2011
z dnia 2 lutego 2011 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipowa, wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), art. 19 ust. 2 iart. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późno zm.), I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
u c h wal a co następuje:

§1.

Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Lipowa, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie przyjętej przez Gminę Lipowa uchwały Nr IV/8/1 O z dnia 28 grudnia
2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipowa na lata 2011-2028 oraz
uchwały Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok,
I Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. Na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) mają zastosowanie zasady określone wart. 169-171 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.).
Z wieloletniej prognozy finansowej na wyżej wymienione lata wynika, że łączna kwota

spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami oraz wykupów papierów wartościowych wraz
z należnymi odsetkami (z uwzględnieniem wyłączenia zobowiązań zaciąganych w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa wart. 5 ust. 3 ww.



ustawy o finansach publicznych) nie przekroczy dopuszczalnego progu wynoszącego 15 %
dochodów planowanych na dany rok, co jest zgodne z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych. Prognozowany wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi
w 2011 roku 6,2 %, w 2012 roku 6,6 % i w 2013 roku 6,8 %.

Prognozowana łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego 2011, 2012 i 2013
nie przekracza również dopuszczalnego 60 % progu zadłużenia, określonego wart. 170 ust. 1
ww. ustawy o finansach publicznych. Na koniec tych lat dług Gminy (z wyłączeniem
zobowiązań zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy) wyniesie odpowiednio: 40,2 %, 31,7 %, 29,0 %
planowanych w danym roku budżetowym dochodów.

2. Prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2014-2028 Skład Orzekający ocenił
w oparciu o wymogi wynikające z art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.), które zaczną obowiązywać
od 2014 roku.

Z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipowa wynika, iż w każdym roku, relacja
łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz
wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot
wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu nie
przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Na podstawie analizy przedłożonych danych I Skład Orzekający nie wnosi zastrzeżeń
do prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych oraz zaciągniętych
zobowiązań i orzekł jak na wstępie.

PRZEW~DN~CZ :y-l; l'!S~~ ającego
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mgr Tadeusz Stawowczyk

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


