
Uchwała Nr So-ogsllPllgll2lLnJ 2014

Składu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 07 stycznia 2014 roku

w sprawie rryrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Poniec.

Dzłałając na podstawie art.13 pkt 10 ustawy z dlia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych @z U. z 2012 r,, poz. 1113 zp zm. ) w związ,ku z art. 230 ust' 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm') Skład orzekający wa:aśm,ny
Zarządzeniem Nr 7 /2013 Wezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Pomaniu z dnia 31 sĘcnia 2013 t. zs

zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

Członkowie: Zdzisław Drost

Małgorzata okrent

wyra:Ą w oparciu o przy jęte vzaz Gminę Poniec:

- wieloletnią prognozę finansowąna lata 2014- 2032'

_ uchwałę budżetowąnaŻo|4 t.,

opinię pozyĘwną

o prawidłowości planowanej kwoty dfugu, wynikającej zplanowanych i zaciryniętych zobowiązari Jednostki.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwĄ:

- Nr XXXV/273120I3 w spruttie wieloletniej prognozy finansowej nalata20l4 - 2032,

_ Nr XXXV/272|2013 w sprawie uchwĄ budzetowej na 2014 rok.

hognoza kwoĘ długu, stanowiąca częś wieloletniej prognozy finansowej, uchwalona została aa lata 2014 -
203l, czyli na ołres, na kt ry zaciapnięto oraz planuje się zaciągną mbowi?złnią co wyczerpuje dyspozycje

art. 227 ust. 2 nstary z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prognoz.a, opr cz kwoĘ dfugu, wskazuje także:

- w latach 2014 - 2032 relację, o kt rej mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publiczrych,

- prz'ezlutczonie nadwyżki bądź spos b finansowania deficytu.

Na podstawie analizy wyżej wskazanych uchwał Rady oraz sprawozda Rb-Z sporządzonych wg stanu na

dzie 31.12.2012 i 30.09.2013 r., Skład orzekający ustalił, co nasĘpuje:



budzet roku 20L4 i wieloletnia prognoza ftnansowa wykazują zgodnoŚć w zakresie wyniku budzefu i

związanych z nim kwot przychod w i rozchod w oraz długu' co jest wymagane przepisem art.z29 ustawy

zdnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (dane odnośnie w/w wielkości obrazuje tabelaNr l),

planowana kwota dfugu w roku budzetowym i latach następnych ustalona została prawidłowo, w oparciu o

zacirynięte i planowane do zacirynięcia zobowiązania zwrotne, wskaźnikzadłuŻenia w roku 2014 wynosi

64,17 %.w roku Ż0I4 Gmina zastosowaławyłączenie prognozowanej kwoty długu na podstawie art. I70

ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwcaŻ005 r. o finansach publicznych. Skład orzekający wskazuje, iŻwlw

przepisy ustawy z dniem 31.12.2013 przestaĘ obowiryywać,, zatem w roku Ż0L4 brak podstawy prawnej

do zastosowania wyłączenia z prognozowanej kwoty {fugu'
w latach 2014 _ Ż032 nie zostanie przekroczona relacja, o kt rej mowa w art. 243 ustawy z dnia Ż7

sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych. w latach 2014 i 2015 zastosowano vłyłączenia zę spłat

zobowiązafina podstawie art. 243 ust" 3 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający czyni uwagę'

iŻ w przypadku nie osiągnięcia zakładarrych wielkości budżetowych, będzie występowało realne

zagrożenie przekroczenia dozwolonych prawem wskaznik w spłaty zobowiązari Jednostki, o kt rych

mowa w art. 243 ustavły z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W takiej syfuacji niezbędna

będzie nniana przyjętych załoŻeil, tak aby berwzględnie zostaĘ zachowane vłyŻej wskazane wskazrriki -
w roku budzetowym i w latach objętych prognozą (vide tabela Nr 2),

w kazdym roku objętym prognozą planowana kwota wydatk w bieżących jest nizsza od planowanej

kwoty dochod w bieŻących, co jest wymagane przepisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych

Tabela Nr 1.

Rok
Wynik budżetu (+l-

)
Przychody (w zł) Rozchody ( w zl) Dlug 31.13.

20r4 - 9.881 .625,00 11.004.208,00 1.122.583,00 13.004.208,00

20ts + 1.307.679,00 1.120.000,00 2.427.679,00 11.696.529,00

2016 + 1.353.953,00 1.353.953,00 10.342.576,00

2017 + 1.404.700,00 1.404.700,00 8.937.876,00

2018 + 1.119.094,00 1.119.094,00 7.818.782,00

2019 + 1.406.788,00 1.406.788,00 6.4I1.994,00

2020 + 1.390.000,00 1.390.000,00 5.02r.994,00

2021 + 961.053,00 961.053,00 4.060.941,00

202Ż + 390.000,00 390.000,00 3.670.941,00

2023 + 390.000,00 390.000,00 3.280.941,00

2024 + 390.000,00 390.000,00 2.890.941,00

2025 + 390.000,00 390.000,00 2.500.941,00

2026 + 390.000,00 390.000,00 2.110.941,00

2027 + 390.000,00 390.000,00 1.720.941,00

2028 + 390.000,00 390.000,00 1.330.941,00

2029 + 390.000,00 390.000,00 940.941,00

2030 + 390.000,00 390.000,00 550.941,00

2031 + 390.000,00 390.000,00 160.941,00

Żo3Ż + 160.941,00 160.941,00 0



Tabela Nr 2

Rok Dług
na 31.13.

Spłata
zobowiązaft

Szacowane
dochody

Max.
wskaźnik

spłaty zobow.
zart 243

u.f.n.

Planowany
wskaźnik

splaty zobow.

2014 13.004.208,00 1.268.497,00 20.265.642,00 12,50 6,26

*Po dokonaniu wyłącze z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicnlych w kwocie
462.583,00 zł

3,98

2015 1,1.696.529,00 2.613.593,00 2r.783.990,00 10,88 12,00

*Po dokonaniu wyłączen z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publiczrych w kwocie
l.778.479,00 zł

3,83

201.6 10.342.576,00 t.549.867,00 20.495.024,00 8,92 7,56

2017 8.937.876,00 1.590.614,00 21.001.900,00 8,24 7,57

2018 7.818.782,00 1.295.008,00 21.500.665,00 7,78 6,02

2019 6.4r1.994,00 I.572.702,00 22.011.401,00 8,02 7,14

2020 5.021.994,00 1.553.223,00 22.524.394,00 8,07 6,90

Ż02t 4.060.941,00 1.r04.276,0A 23.059.939,00 8,10 4,79

2022 3.670.941,00 523.223,00 23.608.339,00 8,15 ', ))

2023 3.280.941,00 502.207,00 24.146.499,00 8,20 2,08

2024 2.890.94r,00 470.000,00 24.697.039,00 8,26 1,90

20Ż5 2.500:.941,00 460.000,00 25.260.240,00 8,35 1,82

2026 2.110.941,00 460.000,00 25.836.396,00 8,43 1,78

2027 t.720.941,00 450.000,00 26.425.903,00 8,48 1,70

2028 1.330.941,00 440.000,00 2',1.002.551,00 8,49 1,63

2029 940.941,00 430.000,00 27.591.996,00 8,50 1,56

2030 550.941,00 420.000,00 28.194.390,00 8,53 L,49

2031 160.941,00 400.000,00 28.810.046,00 8,56 r,39

2032 0 162.941,00 29.439.246,00 8,59 0,55

* wlsł wyłączeń ze spłat zobowią,za dokonano na podstawie n/w um w, i tak:

1) kwota 462.583,00 ź wyłączona w roku 2014 na podstawie n/w zawartych ''m w:

_ umowa o przyznanie pomocy Nr 00543-6930-UM1530025113 w ramach działnia 4l3 ,,Wdraźanie

loka|nych strategii rozwojr't'' w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w

ramach działania ,,odnowa i Rozw j wsi'' objętego PRoW na lata 2oo7-20l3 zawarta w dniu

07.06.2013 r' pomiędzy Samorządem Wojew dztwa Wielkopolskiego a Gminą Poniec na realizację

operacji ,,Budowa trasy turystycznej Poniec - Janiszewo", wraz z Aneksem Nr I z dnia 13.11.2013

t.,

_ Umowa poĘczki w kwocie 462.583'00 zJ Nr PRoW 413.1l.03708.30 na wyprzedzające

finansowanie koszt w kwalifikowanych operacji realimwanej w ramaĆh działania 4.|/41'3

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem rozwoju obszar w wiejskich na lata



2007-2013 ztwart^ w dniu 16'07.2013 r. pomiędzy Gmina Poniec a Bankiem Gospodarstwa

Krajowego,

2) kwota 1.778.479'00 zł wyłąpzona w roku 2015 na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00064-

6921-UMl5 ooo24/13 w ramach działania ,Podstawowe usfugi dla gospodarki i ludności wiejskiej''

objętego PRow na lata 2007 -2013 7AwartĄ w dniu 13.09.2013 r. pomiędzy Samorządem

Województwa Wielkopolskiego a Gminą Poniec na realizację operacji ,'Budowa kanalizacji sanitamej z

przykanalikami w Łęce Wielkiej.

Biorąp powyższe pod uwagę Skład orzekający orzekłjak w sentencji.

Przewodnicząca

Pouczenie: od uchwały Składu orzekająpego sŁĘ odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej

doęczenia'

Danuta Szczepariq


