
Uchwała Nr So-ogsl{P l36lt2tLn] 2012

Skladu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 31 sĘcznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Poniec'

Działając na podstawie art.l3 pkt l0 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkorłych (Dz. |J. z 200l r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwięku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia Ż7

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm') Skład orzekający wznaczony

Zarządzeniem Nr 1112009 Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca Ż009 r. ze zm.

w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

Członkowie: Beata Rodewald-Łaszkowska

Zdzisław Drost

wyraża. w oparciu o prryjęte przez Gminę Poniec:

- wieloletnią prognozę finansową nalata 2012- Ż023,

- uchwałę budżetową na 20l2 r.,

opinię pozytywną

o prawidłowości planowanej kwoty długu' wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązari Jędnostki.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 20l l r. Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwały:

- Nr XIV/I04/201 I w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nalata2012 - 2023,

_ Nr XIV/I05/20ll w sprawie budżetu na 20l 2 rok'

Prognoza kwoty długu, stanowiąca częś wieloletniej prognozy finansowej, uchwalona została na |ata 2012 _

Ż022, czyli na okres, na kt ry zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiągania, co wyczerpuje dysporycje

art.227 ust.2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych.

Prognoza' opr cz kwoty długu, wskazuje tak'Źe:

_ w latach 201Ż'Ż0l3 wskźnik slaty zobowiązari oraz wskźnik zadłużenią o kt rych mowa odpowiednio

w art. 169 i art. 170 ustały z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (kt re to przepisy mają

zastosowanie do roku 20l3 włącznie, na podstawie art. 85 pkt 3 vtawy z dnia27 sierpnia 2009 r. _ Przepisy

wprowadzające ustawę o finansach publicznych)

_ w latach 2014 _ 2023 relację, o kt Ę mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (kt ry to przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rck2014 _ na



podstawie ań' 12l ust. 2 ustawy z dni'a 27 sierpnia 2009 _ Przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publicmych)

_ ptzeznaczenie nadwyżki bądź sposób finansowania deficytu'

Na podstawie analizy wyŻej wskazanych uchwał Rady oraz sprawozdań Rb-Z sporządzonych wg stanu na

dzień 31 .l2.Ż0l0 i 30.09.20l l r., Skład orzekający ustalił, co nasĘpuje:

_ budżet roku 2012 i wieloletnia prognoza finansowa wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu i

z:wlęanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, cojest wymagane przepi sem art. Ż29 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (dane odnośnie w wielkości za rok Ż072 i lata następne

obrazuje tabela Nr 1),

_ planowana kwota długu w roku budżetowy i latach następnych ustalona Została prawidłowo' w oparciu o

zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zwrotne,

_ w latach 2012-2013 wskźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużr;nia nie przekraczają dopuszczalnych progów

wyznaczonych przepisami ań. 169 i l70 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (vide

tabela Nr 2)

_ w latach Ż014 - Ż023 nie zostanie przekoczona relac1ą o której mowa w art ' Ż43 usta-wy zdnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicmych (vide tabela Nr 3)

_ w kżdym roku objętym prognozą planowana kwota wydatków bieĄcych jest niższa od planowanej kwoty

dochodów bieżących, co jest wymagane przepisem art' 242 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych

Tebela Nr l.

Rok
Wynik budzetu

(+L)
Przychody (w zł) Rozchody ( w zł) Dług 3l.12.

Ż0l2 - 744.223,00 2.502.759,00 1.758.536,00 4.272.759,00

2013 - 4.787.091,00 5.787.091,00 1.000.000,00 9.059.850,00

2014 1.603.575,00 2.603.575,00 1.000.000,00 10.663.425,00

2015 + 1.100.000,00 I .100.000,00 9.563.425,00

2016 + 1.200.000,00 1.200.000,00 8.363.425,00

2017 + 1.300.000,00 1.300.000,00 7.063.425,00

2018 + 1.500.000,00 1.500.000,00 5.563.425,00

2019 + 1.500.000,00 1.500.000,00 4.063.425,40

2020 + 1.500.000,00 1.500.000,00 2.563.425,00

2021 + 1.500.000,00 1.500.000,00 1.063.425,00

2022 + 1.063.425,00 1.063.425,00 0,00

Tabela Nr 2.

Rok
Dług

na 31.12.
Spłata

zobowiązafl
Szacowane
dochody

Stosunek 7o
zadłużenie/dochody

Stosunek 7o
spłata/dochody

2012 4.272.759,00 1.884.450,00 20.364.556,00 20,98 9,25

po dokonaniu wyłączęn z art. 169 ust.3 w kwocie- 978.536,00 4,45

2013 9.059.850,00 1.175.914,00 19.573.187,00 46,29 6,01



Do wskaźnika spłaĘ zobowiązań, w myśl ań. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicmych, nie wlicza się

kredlów i poĄczek zaciągrriętych w zwiąku w umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami oraz

poręczeńigwarancji'októrychmowawart.5ust.3ustawyofinansachpublicznych.ZWieloletniejPrognozy

Finansowej wynika, iż Gmina zastosowała wyłączenie na podstawie art' 169 ust. 3 (w Ż012 roku w kwocie

978.536 zł) ustawy Z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicmych z kwoty spłaty zobowiązań w oparciu o

umowy o przyznanie pomocy zawarte w dniu 1l lutego 20l l roku pomiędzy Samorządem WojewódŹwa

Wielkopolskiego a Gminą Poniec:

_ Nr 00177-6922-UM1500084/10 w ramach działania ,,odnowa i Rozwój Wsi" objętego PRoW na lata 2007-

2013, zktórej wynika, że Gmina realizuje operację ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zytowiecku'',

- Nr 0005t-692l_UMl5000l9/l0 w ramach dzińanla ,,Podstar owej usfugi dla Gospodarki i ludności

wiejskiej'' objętego PRoW na lata 2007-Ż013, z której wynika, że Gmina realizuje operację ,,Budowa

kanalizacji sanitamej z przykanalikami w Śmiłowie".

Tabela Nr 3.

Rok
Dług

na 31.12.
Spłata

zobowiązafl
Szacowane
dochody

Max.
wskaźnik

spłaty zobow.
z art.243

u.f.o.

Planowany
wskaźnik

spłaty zobow.

2014 10.663 .425,00 1.195.914,00 20.045.712,00 10,97 5,97

2015 9.563.425,00 t.275.914,00 20.500. 159,00 I 1,83 6,22

2016 8.363.425,00 1.345.914,00 2t.002.039,00 I1,60 6,47

Ż0l7 7.063.4Ż5,00 1.435.914,00 2l.5Ż1.592,00 I 1,58 6,67

2018 5.563.425,00 I .615.914,00 22.032.831,00 11,62 7,33

2019 4.063.425,00 1.605.914,00 2Ż.556.338'00 11,71 7,12

2020 Ż.563.425,00 I .61 3.323,00 23.082.410,00 11,76 6,99

2021 1.063.425,00 1.603.223,00 23.631.349,00 11,79 6,78

2022 0,00 I .156.648,00 Ż4.193.46l,00 11,81 4,78

2023 0,00 32.207,00 Ż4.745.08l,00 11,82 0,l3

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodnicząca

Składyorzekającego
t(*\'

'.--,r-\' \ Ą._'1 'a

Danuta Szczepariska

Pouczenie: od uchwĄ Składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie l4 dni od datyjej

doręczenia.
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