
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
 
W OPOLU
 

Uchwala nr 503/2008
 
z dnia 10 grudnia 2008 r. Skladu Orzekajacego
 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 

w sprawie opinii 0 mozliwosci sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwaly budze
towej Gminy Gogolin na 2009 r. 

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regiona1nych 
izbach obrachunkowych (DzU z 2001r. nr 55, poz. 577 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 172 ust. 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 
z pain. zm.), Sklad Orzekajacy Regiona1nej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

K1audia Ste1maszczyk - przewodniczaca, 
Grzegorz Czarnocki, 
Wojciech Orlowski, 

postanawia 

pozytywnie zaopiniowac mozliwosc sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwaly 
budzetowej Gminy Gogolin na 2009 rok. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiazkiem wynikajacym z art. 181 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych, 
Burmistrz Gminy Gogolin przedlozyl Regiona1nej Izbie Obrachunkowej w Opo1u celem zaopi
niowania projekt uchwaly budzetowej Gminy na 2009 r. 
W projekcie budzetu na 2009 rok zaplanowano: 

- dochody ogolern w wysokosci 38.323.365 zl, 
- przychody budzetu w wysokosci 6.800.000 zl, 
- wydatki ogolem w wysokosci 43.108 .365 zl, 
- rozchody budzetu w wysokosci 2.015.000 zl, 

P1anowany w projekcie budzetu deficyt w wysokosci 4.785.000 zl zostanie pokryty przy
chodami z zaciagnietych kredyt6w i pozyczek na rynku krajowym, z tytulu innych rozliczen kra
jowych oraz przychodami z nadwyzki budzetowej z 1at ubieglych . Wskazane zrodla finansowania 
deficytu zgodne sa z dyspozycja art. 168 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych wskazujacego 
enumeratywnie rodzaje przychodow, z ktorych mozliwyrn jest finansowanie deficytu . W tym 
miejscu Sklad Orzekajacy zwraca uwage na koniecznosc okreslenia kwot poszczegolnych zrodel 
finansowania deficytu. 

Gmina Gogolin p1anuje w roku 2009 zaciagnac kredyty i pozyczki w kwocie 4.000.000 zl, 
ktore lacznie z niesplaconyrni zobowiazaniarni z tytulu kredyt6w i pozyczek zaciagnietych w la
tach ubieglych stanowic beda na koniec 2009 r. dlug Gminy w wysokosci 6.950.000 zl, W sto
sunku do p1anowanych dochodow budzetowych kwota dlugu stanowi 18,1 %. Powyzszy wskaz
nik zadluzenia nie przekracza 60 % 1imitu zadluzenia okreslonego wart. 170 ust. 1 ustawy 0 fi
nansach pub1icznych. Zaplanowana w projekcie budzetu na rok 2009 wielkosc splat rat kredytow 
i pozyczek wraz Z odsetkami w lacznej kwocie 2.235.000 zl stanowi 5,8 % prognozowanych do



2 

chod6w budzetowych, a zatem spelniony jest wym6g prawny zawarty 
wart. 169 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych ograniczajacy mozli wosc wielkosci splaty 
w danym roku budzetowyrn rat kredyt6w i pozyczek oraz potencjalnych splat kwot wynikajacych 
z udzielonych przez gmine poreczen wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od tych kredy
t6w i pozyczek do wysokosci 15 % planowanych na dany rok budzetowy dochod6w gminy. 

W swietle powyzszego Sklad Orzekajacy wydal opinie jak w sentencji. 
Uchwala niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym wart. 172 ust. 2 usta

wy 0 finansach publicznych. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej 

opinii sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 

Przewodniczaca 
Sklad~Orzekajetcego 

Klaudi masrczyk 
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