
Uchwala Nt Uaól?oLl
Slrladu orzekającego Ręionalnej Izńy ob rachunkoweJ we .Wrocławiu

z l5lutęo 2ol1 roku

w sprawie opirrtt o możliwości sffnansowanla defrcytu budżetu gminy Janowice Wielkle na 2o11

rok przedstawionego w uchwale budżetoweJ Rady Gminy w Jarrowicach Wielkich Nr I1I/|l/2o||

z dnia 2| sĘcznia 2ol1 roku.

Na podstawie ąrt,19 ust. 2 ustawg z dnią.7 pźd.ziemiko" 1992 r, o regionalngch izbach obra'chunkousych
(tekst jednolttg DzU. z2oo1 r. Nr55 pz.577 ze aru) w zt ls ią,z lol  zart.246 ust.3 ustausg zdni.ą27
sierpnta 2oo9 r. ofutansach publicangch (Dz.U. Nr 757 pz 7240 ze zm.) orąz rułądzenta Nr 2/2o1o
Prezesą Regianalnej Izbg obrachunkowej ue Wrodąwilt z 1 lutego 2o1o r. w sprawie pnusoŁanin
przewodntczącgch i cztonkótts Sldadotu orzekających w spratl;ach dotgczącgc|t jednostek sanorzr4du
terytori.alnego i ich afiązkótu uchodącgch tu sĘa"d Województwa DolnośIąskiego, Sldad orzekajqca
Regionalnej Izbg obrachunlatuej we Wrodątuiu pnstanowtt:

wydać pozytywną opinię o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Janowice Wielkie na
\- 2011 rok przedstawionego w uchwale budzetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr

N / II / 2oII z dria 2I sĘczria 20 1 l roku.

Uzasadnienie

ZĘodrne z art' 246 ust. 3 ustawy z dria 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrrych (Dz.U. Nr 157'

poz'I24o 7E ZIn. dalej - ufp), regionalna izba obrachunkowa na podstawie uchwały budżetowej

-'-p_!-est]il/Ę_9P'ru9-w 9p-r1wś Ęo-ż1iw-9Qci-:!-esoryąnią deficytu przedstawioqęg przez jądn99t!s--

s amorząd u terytorialne go.

w wydanej opinii re$ionalna uba obrachunkowa ocenia mozliwośĆ sfinansowarria deficy'tu

wskazanymi żódtami jego finansowania oraz icle wpływ na kształtowanie się długu jednostki

s amorządu terytorialne go'

Zlodrue z att. 277 :usŁ. 2 ufp ZródłaITn sfinansowania deficytu mo$Ą byĆ przychody budżetu

pochodzące ze sprzedaiĘ papierów wartościowych wyemitowanych pr?'ęZ jednostkę, zaciĘniętych

poĘczek i kredytów, środków pochodzących z prywaŁyzacji majątku, nadwyżek budżetu z lat
\* ubie$łych oraz wolnych środków jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieĄcym

budżetu, wynikających z rozf,jczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pozyczek z

lat ubiegłych'

Skład orzekajacy na podstawie przedłożonej uchwa.ły budżetowej Rady Gminy w Janowicach

Wielkich Nr IV/ II/2ol1 z dnia 2l stycnia 2O11 roku stwierdził, co następqje.

W budżecie gminy na 2o11 rok zaplanov/ano:

1. dochody w wysokości - 18.948 .o99 ń

z Łe!o: dochody bieżące . II.269,o58 zł'

dochody majatkowe - 7,679.o4L zł

2. wydatki w wysokości _ 23.272,324 ZŁ

z te!o: wydatki bieżące - 9.050.890 zł

LzZ



wydatki majątkowe - |4'22|.434 zt
3. deficyt budżetu _ 4'324.225 zł.
4. przychody ogótem - Io.227.B77 ZŁ

z tego z ĘrŁułu:
- poĘcrr,k - 5,368.047 zŁ
- kredytów - 4.B59.B30 zt

5' rozchody zllłiapane ze spłatąrat

kredytów ipoĘcznk - 5,903,652 zł.
Z$odnie z treścią $ 2 ust. 1 uchwały budzetowej źródtem finansowania planowarrego deficytu w
kwocie 4'324'225 zł będa, przychody z kredytów i poĘczrk. W5rmienione źródło sfinansowania
deficytu jest z$odne z art. 2I7 ust. 2 ustawy o finarrsach publiczrrych. Ponadto w budżecie
zaplanowano przychody z kredytów i poĘczek z przezfiaczeniem na spłatę wcześniej zaciagniętych
kredytów i poĘczek. Łącz'ie z uchwałą budżetową przndłoŻona została uchwała w sprawie
wieloletniej prognory finansowej gminy Janowice Wielkie, zawierająca prognozę kwoty długu i jego
spłaĘ w latach zoIL _ 2o2o, z której wynika, iE progrlozo\Malla ł'ącnta kwota długu na koniec 20 1 1
roku wynosząca 10.791'468 zł uwzględnia zaplarrov/ane w budzecie na 201l rok przychody z
kredytów i poĘczek oraz rozchody, Ponadto na kwotę długu składają się poĘczki i kredyrjł
zaciąginięte do końca 2010 roku, Łączna kwota prąrpadąjących do spłaĘ w roku budzetow5rm rat
kredytów i poĘczrk wraz Z naleznymi odsetkami, w stosunku do planowanych na 2oI1 rok
dochodów, po uwzględnieniu wył'ączei ustawowych w kwocie 4.889.956zt, mieŚci się w granicach
określonych w art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.IJ, Nr 249,
poz.2lO4 ze zrn. - dalej pufp), w mviag,ku z art. I27 ust. 8 ustawy z dria 27 sierpnia 2OOg roku -

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pubhcntych Dz'IJ, Nr 157, poz'l241 Zę Zm,. dalej
*-ufp) i wynosi 5,9oio. Natomiast prognozowana kwota dtugu, w relacji do dochod grniny
planowanych na 201l rok, po wyeliminowaniu kredytów i pożyczek, o których mov/a w art.17O ust.
3 pufp' starrowi 28,93o/o i nie przekracza dopuszcza|nej grarricy zadłwŻerila ustalonej w art. 17o pufp,
w zuliazku z art. I2I ust. 8 wufp' wynoszącej 600/o'
W mvlaBku z pov,ryisryrn postarrowiono jak w sentencji.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego, zgodnie z art' 246 ust. 2 ufp, powinna być opublikowana
przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach okreśIonych w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publiczrrej Dz.|J' Nr 112, poz. IISB, zpóźn' nn.) w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania.

od niniejszej uchwały przystugu.ie z'godrie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych wbach
obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej we Wrocławiu w terminie
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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