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Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

zdnia 02 grudn r.20t3roku

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu

budżetu.

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz.U. z2012 r., poz. 1113 ) w zwiąpku z art.246 ust. 1 ustawy z dnia2]

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, j.t.) Skład orzekający

Wznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu z dnia3l

stycn a 2013 r. zę zm. w osobach:

Przewodnicząca:

Członkowie:

Danuta Szczepariska

Zdzisław Drost

MaĘotzata okrent

po dokonaniu analiry projektu uchwaĘ budzetowej Gminy Poniec na 2014 r., wyruŻa:

opinię pozyĘw ną z zastrzeżeniem

o możIiwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu budżetowego.

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowania w 2014 r. przezGminę Poniec deficytu budzetu Skład

orzekający ustalił, co następuje:

W projekcie uchwaĘ budżetowej na20l4 r. ustalone zostały:

- dochody w kwocie 20.265.64Ż,00 zł,

wydatki w kwocie 30.147.267,00 Zł.

Deficyt budzetu rozumiany jako żmica pomiędry dochodami a wydatkami wynosi 9.881 .6Ż5,00 zł.

w $ 3 projektu uchwĄ wskazano, Że deftcyt budżetu zostanię sfinansowany prrychodami z brtułu

poĘczeki kredyt w.

W projekcie uchwĄ budżetowej (załącznik nr 6) przewidziano przychody z $ułu pozyczek i

kredyt w w wysokości 11.004.208,00 Zł, w tym przychody zzaciryniętych poĘczek na finansowanie

zadan realizclwanych z udziałem środk w pochodzących z budŻętu IJnii Europejskiej w kwocie

l.178.479,0a Zł oraz rozchody dotyczące spłaty otrzymanych krajolYych poĘczek i kredyt w w
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kwocie 1.IŻ2.583,00 zł, w tym spłaty poĘczek otrrymanych na finansowanie zadan ręalizowanych z

udziałemśrodk w pochodzącychzbudzetu Unii Europejskiej w kwocie 46Ż.583,00 zł.

Projekt uchwĄ budżetowej na 2014 r. przewiduje, Żę w roku budżetowym 2014 spłata zobowiązan

Jednostki zĘĄułurat kredyt w i poĘczek (l.I22.583 Zł) wraz znależnymi odsetkami (120.000 zł)

oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przezjednostki samorządu terytorialnego

poręcze oraz gwarancji (25.9I4 zł) wyniesie 1.268.497,0a zł, co stanowi 6,25 Yo prognozowanych

dochod w. Zatęm odnosząc się do wymog w doĘczących spłaty zobowiązari jednostki wynikających

z art. Ż43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskaza naleĘ, ze powinna

zostać zachowanarclacja, o kt rej mowa w tym przepisie.

Planowane do zacirynięcia w 2014 kredyĘ i poĘczki dfugoterminowe będą spłacane w latach

następnych, a zatem dla oceny realności ich poryskania niezbędne jest ustalenie czy w latach

przyszĘch, tj. w okresie spłaty zobowiązarl Jednostki, zostanie zachowana relacja, o kt rej mowa w

art. Ż43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych.

Projekt WPF przewiduje,że wskaźnik zart.243 ustawy o finansach publicznychw latach 2014 iz0l5
(bez zastosowania wyłączen) wynos i :

w roku 2014 -6,25 przy dopuszczalnym wskaźniku zadłuŻenia 12,29 Yo,

w roku 2015 -l2 o/o przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia 10r88o/o.

W projekcie wykazano spełnienie relacji z art.243 ustavły o finansach publicznych przy zastosowaniu

wyłączenia zę spłaty zobowiązari n/w kwot:

462.583,- w roku Ż0I4,

L778.479,- w roku 20L5.

Jednostka nie wykazałajednak, ze posiada uprawnienię do takiego wyłączenia. Z projektu uchwĄ,

jak i z objaśnieri nie wynika, co jest podstawą do zastosowania wlw wyłącze .

Skład orzekający wskazuj e, Że zaciągnięcię zobowiąza zwrotnych w 1atach20l4-Ż015 w zal<ładanej

wysokości (w przypadku braku uprawnieri do zastosowania wyłączen) doprowadzi do trudności w

spłacie zobowięan, a w konsekwencji do naruszęnia relacji z art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Analiza ilw wielkości planowanych w projekcie uchwaĘ budŻetowej na Ż014 rok

porwa|a jednak ptrypuszczać, Że Jednostka posiada uprawnienie do zastosowania wyłączefi w

zakresie planowanej spłaty zobowiązafi, jednak nie uprawdopodobniła tego w objaśnieniach

ptzyjętych wartości załączonych do WPF.

Nalezy podkreślić, Że w myśl przepisu art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ograniczeri co

do spłat nie stosuje się w odniesięniu do zobowiązan zwrotnychzaciryniętych w rwięku Z umową

zawartąna realizację programu' projektu |ub zadania finansowanego z udziałem ,,środk w unijnYoh'',

zwyłączeniem odsetek od tych zobowiąza . Zatem wyłączenia można stosować dopiero po zawarciu

umowy z podmiotem dysponującym ,,środkami unijnymi'', do wysokości środk w uąyskanych jako

,,dofinansowanie" realizowanego przedsięw zięcia.



Skład orzekający wskazuje, iz przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwĄ

budzetowej na 2a14 rok należy dokonać wnikliwej analizy zakładanych wielkości budżetowych pod

kątem możliwości finansowych Gminy, a w konsekwencji doprow adzenię do takiego stanu, aby

za1warantowa spłaty zobowiązail, z zachowaniem obowią7ujących w Ęm zakresie przepis w , Prry
jednoczesnej realizacji nałozonych na Gminę zada . Nadto na|eĘ bezwzględnie wykazać w

objaśnieniach przyjęVch wartości, czy Gmina jest uprawniona do zastosowaniawyŁączenia z art. 243

ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający ptzypomina, iż przyjmowane przez Radę Gminy

więlkości powinny znajdowa odzwierciedlęnie w stanie fakĘczrym dotyczącym mozliwości

uzyskani a ptzęz Gminę określonych dochod w jaki e może ona pozyskać w poszczęglnych latach

objętych Wieloletnią Prognozą Finansową a takŻe zastosowanych wyłącze z art. 243 ustawy o

finansach publicznych. Podkreślenia wymaga, że objaśnienia przyjęĘch wartości mają na celu

uprawdopodobnienie realności planowanych kwot w WPF, bowiem tylko wtedy mozliwa będzie

rzętęIna ocena dokumenfu i sytuacji finansowej, a co Za tym idzie moziiwość ręalizowania

określonych prognoząptzedsięwzięć i spłaty zaciagnięĘch w tym celu zobowirya . objaśnięnia nie

mają sfuzy jedynie wskaąrwaniu źrodła pochodzenia informacji o planowanych więlkościach

budzetowych.

Ęrzewodnicząca
Skład;1orzekającego

ę{ k".^.r
Danuta Szczepait#*

Pouczenie: od niniejszej uchwaĘ Składu orzekającego sfuzy odwołanie do Kolegium Izby w

terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


