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Regionalnejlzby obrachunkowejw Poznaniu
ozekającego
Składu
z dnia 26 listopada 2014r.
deficytupzez Gminę fe|azkÓwna 2015 rok
sfinansowania
w sprawieWyrafeniaopiniio moż|iwoŚci
DziałĄącna podstawieań. 19 ust. 2 ustawyz dnia 7 pafdziernika 1992 r. o regiona|nych
(Dz.U. z2012 r,, poz. 1113ze zm.)w związkuz art,246ust.1 ustawyz dnia
izbachobrachunkowych
27 sierpnia 2009 r. ustawyo finansach pub|icznych(Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm'), Skład
z dnia 31
lzby obrachunkowej
ozekający wyznaczonyZarządzeniemNr 7/2013PrezesaRegiona|nej
stycznia2013 r. zezm. w osobach:
Przewodnicząca:
Członkowie:

TeresaMarczak
ZofiaFreitag
ZbigniewCzołnik

po dokonaniu ana|izy projektu uchwały budżetowejGminy fe|azków na 2015 rok oraz
projektuWie|o|etniej
sfinansowania deficytu na 2015
PrognozyFinansowejwyrafa o możliwości
rok
opinię pozytywną
Uzasadnienie
pażdziernika
1992r. o regiona|nych
7
izbachobrachunkowych,
19
ust2
ustawyzdnia
Zgodniezart'
w ustawach.
składÓwozekającychna|efywydawanieopiniiw sprawachokreślonych
do właściwoŚci
na podstawieprojektuuchwały
Stosowniedo przepisuart'246 ust 1, regiona|naizba obrachunkowa
przedstawiaopinięw sprawiemoi|iwości
sfinansowania
deficytupzedstawionegoprzez
budżetowej
jednostkęsamoządu terytorialnego.
na 2015 rok i projekt Wie|oletniej
Analizującprzedłoionyprojektuchwałybudżetowej
na |ata2015-2018,Składorzekającyustaliłco następuje:
PrognozyFinansowej
W projekcie budżetuGminy fe|azkÓw na 2015 r. ustalone zostałydochodyw wysokości
22.u8.066zł. Deficytbudżetu
w kwocie375.442zł,zgodniez $ 3
22'172'624złi wydatkiw wysokości
projektuuchwałybudfetowej sfinansowanyzostanie pzychodami z kredytÓw i pofyczek. Re|acja
wynosi1,70o/o..
dochodÓwpĄektu budżetu
deficytudo planowanych
W projekciebudżetuzap|anowanazostałałącznakwota przychodów z kredytówi pofyczek
kĘowych w wysokoŚci473.000zł(S 952).
Według oceny Składu ozekającego, wskazane w pĄekcie uchwałybudżetowejŹródła
(art'217 ust'2 pkt2 i 3
z kredytówi pozyczeksą prawniedopuszcza|ne
deficytuprzychodami
sfinansowania
oraz
oraz moi|iwedo pozyskania.Zaciągnięte
ustawyz dnia27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych)
p|anowanezobowiązaniaz tytułupofyczek i kredytÓwnie pzekraczają wskażnikÓwmaksymalnych
okreŚ|onychw pzepisie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub|icznych.
Gminy wg WPF na koniec2015 roku wyniesie592.564zł, co stanowiÓ
Prognozowanezadłużenie
będzie2,67 yodochodÓwp|anowanych.
Łączna kwota pzypadającado sp|atyW 2015 roku budietowymspłatrat kredytÓw i poĄczek,
z
spłatkwotwynikających
kredytÓwi pofyczekoraz potencja|nych
na|eżnych
odsetekod zaciągniętych
jest w wysokości
207.558zł, @ stanowi0,%|o/op|anowanych
udzie|onychporęczeń prognozowana
dochodów, a dopuszcza|nywskaŹnikspłatyzobowią'zańob|iczonyw oparciu o p|an 3 kwartafuroku
pierwvyrokbudŹetowy,
popzedzającego
okreŚ|onywart'243wynosi15,630/o.
opinięjak w sentencji.
Biorącpowyższepod uwagęSkładozekĄący wyraził
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do Ko|egium|zbyw terminie
odwołanie
Pouczenie:od niniejszejuchwały
Składuorzekającegosłuży
14 dniod datyjej doręczenia'

