
Uchwala Nr 4100/1/270/2007

z dnia 7 grudnia 2007 roku

I Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowi"cach

w sprawie: opinii o prawidlowosci dolaczonej do projektu uchwaly budzetowej na 2008
rok prognozy kwoty dlugu Gminy Lipowa.

Na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póznozm.), art. 13 pkt 2, art. 19 i 20
ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z pózno zm.), I Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach u c h wal a co nastepuje:

§ 1.

Wydaje sie pozytywna opinie o prawidlowosci dolaczonej do projektu uchwaly
budzetowej na 2008 rok prognozy kwoty dlugu Gminy Lipowa.

§ 2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Uzasadnienie:

Wedlug przedlozonej prognozy, dlug gminy wyliczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczególowego sposobu klasyfikacji tytu\ów
dluznych zaliczanych do panstwowego dlugu publicznego, w tym do dlugu Skarbu Panstwa



(Dz.U. Nr 112, poz. 758) wyniesie na koniec 2008 roku 12.410.333 zl, na co skladaja sie
zobowiazania z tytulu pozyczek w kwocie 3.702.559 zl, kredytów w kwocie 4.895.774 zl oraz
z wyemitowanych przez Gmine papierów wartosciowych w kwocie 3.812.000 zl.

Dlug gminy wykazany na koniec 2008 roku podlegal bedzie splacie w latach 2009-2017.
Z przedlozonej prognozy wynika, ze w tym okresie gmina planuje zaciagniecia kolejnych
zobowiazan w formie kredytów. Zaklada sie, ze kwoty splat rat kapitalowych wraz z
odsetkami i ewentualnymi splatami z tytulu poreczen i gwarancji nie przekrocza
dopuszczalnego progu wynoszacego 15 % dochodów planowanych na dany rok, co jest
zgodne z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z póznozm.). .

Prognozowana laczna kwota dlugu gminy na koniec roku budzetowego stanowi wedlug
przedlozonych danych 59,6 % dochodów planowanych na 2008 rok, co oznacza, iz nie
przekracza ona co prawda dopuszczalnego 60 % progu zadluzenia, .okreslonego w art. 170 I

cytowanej ustawy o finansach publicznych, lecz bardzo powaznie sie do niego zbliza.
W zwiazku z tym, ze w przedlozonej prognozie kwoty dlugu nie dokonano wyszczególnienia,
tytulów dluznych ze srodków pochodzacych ze zródel okreslonych w art. 170 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych, Sklad Orzekajacy zwraca uwage na bardzo wysoki poziom
prognozowanego zadluzenia, które moze wystapic w Gminie Lipowa. W przypadku
zaistnienia powyzszej sytuacji w praktyce zwiazanej z wykonywaniem budzetu w roku 2008
pociagnie to za soba skutki prawne uregulowane w ustawie o finansach publicznych.

Sklad Orzekajacy uwzglednil przy wydawaniu niniejszej opinii wyjasnienia Wójta
Gminy zawarte w pismie z dnia 7 grudnia 2007 roku.

Na podstawie analizy przedlozonych danych I Sklad Orzekajacy orzeka jak na
wstepie.

IS~OdDiczacy -.~~
mgr Tadeusz Stawowczyk

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.


