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Uchwala Nrl3O2/ZOlO
Skladu onekajqcego Regionalnej fzby Obrachunkowej w todzi

z dnia 27 grudnia 2O1O rrku

w spravuie opinii dotycz4cej rnoiliwodci sfinnnstrrania deficytu
bud*etowego Sminy 2arn6w

Na podstawie art. 246 usfi.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz-U. Nr 157, poz. 1240 z poiniejszymi zmianami),
Sktad Orzekajecy Regionalnej IzbV Obrachunkowej todzl:

Wojciech Newerreflczuk - przewodniczqcy
Pawet Ja6kiewicz - elonek
Bogdan Lqgwa - czlonek
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1.
2.
3.

uclilnala' co nastepuie:

OpiniuJe siq pozatywnie mozliwo$f sfinansowania w 2011 roku
planowanego deficytu buOZeur Gminy Zam6w-

Uzasadnienie

Sklad Orzekajqcy formuttrj4c opinie zawart4 ry sentencii prtga,
za podstawq dane wynitcajace z projektu budZetu Gminy Zarn6w na 2011 rok,
z piognozy kwoty d{ugu zalqczonej do projeKu wieloletntej prognozy finansoweJ

oraziautopoprawki projektu bud2enr z dnia 1O grudnia 2010 rola|l'

Na podstawie okreflonycfr w projekcie budieht 2011 roku wielko6cl

O Aocfrod6w i wydatk6w usElono, ze planowany deficyt stanowi 2.867.L78,2L z+

i sfinansowani bqdzie prrycfroaami z tytufu zaciqganych kredyt6w i po2yeek
w wysokofici 2-s67 -L78,2L zl.

Ocena mo2liwo6ci sfinansowania planowego deficrtu 2011 roku dokonana zosta*a

z uwzglgdnieniem spetnienia warunk6ut ustawowyctr w_ zakresie wskainik6w

wysofJfii kwoty dtugju, jak rdwniez obci4zenia bud'Zetr'r splatE dlugu'

DokonujAc Bfldliry, Sldad Orzekajacy uwzglqdnit przepisY art.LTg u$.1
i art.16g ust.i ustawy z dnia 3O czerwca 2005 roku o finan$ach publicznych -
r*r,t": aarciluEa*U"- 6Oz.U- Hr 249, Wz- 2104 z p6fniejszymi zmianami)

w zw-Azku i 'art.fZf 
ust.Z ustawy z dnia. 27 Eierpnia- ?009 roku Pnepisy

wprowadz.jAce tl;"*e o tn"nod1 publicznygh (Dz'U- nr 157, poz'1241) ' 7 trekt
art.17g u51.f usti*y wynika, ie' qczna 

- 
hruota dtugu jednostki samorzEdu

rerytorialneEo na toniec roku budzetowego 2011 nie moZe przekroczyt 60%

wykonanych w dochod6w tej jednostki. y oparciu- o wielkogci zawarte

w projekcie bud2etu i prognozi" lo*"tv dlugu Gminy us€lono, ze hfvotil dlugu na

dzre.n 3t grudnia 20ir ioku przy zato2Jniu petnego wykonania plarrowanych

ctQi.:lrot!<iw bud2etu 2011 roku nie narusza ustawowych wymog6w w tym

ztr k rr::;lt:.
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^rr 

.169 ust. I ustawy wynika, 2e lqena kwota preypadaiQq/ch.dospl?tv

ry 11i1.!rr rrktr burl2etowym itt futeOytOw i poiyczek oraz odsetek' jak r6wnieZ
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wyl.. r rPr I p,rprt:row w;rrlo:iciowych wraz z odsetkarni i dyskontem,
z;r(-r,"trt,rttyr tr/t.rrrilowirnyr.h na gxlkrycie plflnowanego deficytu i na Sptate
w(,,r',lnie 'l ,'irr:i+lgrriqlych r,obowiqzafi, odsetek od zacieganych kredyt6w
i 1ro.tyi,.'r:k ur-+rz edsetek r ctyskonta od emitowanych paplercw wartodciowych na
ptrk.ryr ir' w1l:,(r'ptrii;<:r:t;o w <:iilqtr ruku ;:rz-ej*ciowego defiqflu, potensjalnych splat
[<wr'rl wyrrrl...rl.1r:yt:lr z rtdzir:lonyr:h lrft-ez jednosf,ki samorzEdu terytorialnego
pi.rrrjr..;t:il | r;w,rrirrr<ji, nic mnzc przekrosyi 15-o/o plan0wanych na dany r0k
budtet.owy clr:c:lrotldw tej jednostki- Na podstawie dokument6w bedEcych
w cly:;Jrozyr.ii iikli:thr Orzck.rjAcego ustalono, 2e wskatnik wynikajEcy z art- 169
tr:-;t:rwy l)1,,y uwrqlq:dnicnirr planowanych dO ZaCiqgnieCia i Sptaty ZObOwi4zafi

dlug.;ott':rrnirrowyt:tr wykazanydr przez Gminq W prugnozie lrwoty dlugu
ksztallowal :;lg lrq'dzie w 2011 roku nie przekroczy dopuszczalnego ustawE
wyrrl()cf u.

tJwzglqdrraajq,c powfzsze Sldad Onekajqcy postanowi+ wyda6 opiniq
zawart.q w sr-ntencji niniejszej uchwaly-

Stosownie do art. 246 ust. 2 ustaury z dnia 27 sierpnia 2009 roku
niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkq samorzqdu terytorialnego
w terminie 7 dni od dnia jej ofzymania na zasadadl okre6tonych w u;itawie
z dnia 6 wze6nia 2OO1 o doctqpie do infiormadi publicznej (Dz.U. Nr , PoZ.

1198 zp6tn. zm.).


