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Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowaniaprzez Gminę Poniec deficytu budżetu.

Działając na podstawie ań. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 październlka 1992 r' o regionalnych

izbach obrachunkowych(Dz. |J.z2016r.,poz.56l)w zlłiązkuzart.Ż46 ust. 1ustawyzdniaŻ7

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Ż013 r., poz.885, j.t') Skład orzekający Regionalnej

lzby obrachunkowej w Poznaniu .vq1znaazony Zarządzeniem Nr4/2016 Pręzesa Regionalnej Izby

Obracliunkowej w Poznaniu z dnia}& stycznia 2016 roku ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

Członkowie: Zdzisław Drost

Małgorzata okrent

po dokonaniu analizy uchwĄ budżetowej Gminy Poniec na 2016 r., zmienionej uchwałą nr

Xv l114120|6 z dniaŻ9.04.Ż016r' wyraŻa:

opinię poryĘrvną

o możliwości sfinansowanirł przez Gminę Poniec deficytu budŻetowego.

UZASADNIENIE

Analizując nrozliwośó sfinansowantaw Ż016 r. przez Gminę Poniec deficytu budżetu Skład

orzekający ustalił, co następuje:

W uchwale budżetowej na2016 r. ustalone zostały:

_ dochody w kwocie Ż5.826.215,52 zł,

- wydatki w kwocie 26.064.444,5Ż zł.

Deficyt budzetu rozumiany jako róznica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi Ż38.ŻŻ9,00 zł. W

$ 3 uchwały wskazano, ze deficy't budzetu zostanie sfinansowany przychoduni z Ę,tułu wolnyclr

środków, o których mowa w art. Ż17, ust.2 pkt 6 ustawy o fp.

W uchwale budżetowej (.załącznik nr 6) przewidziano przychody zt1Ąułl wolnych środków, o których

mowa w aft' Ż17, ust. 2 pkt 6 ustawy o fp w wysokości 7Ż8.229,00 z'ł oraz rozchody doĘczące spłaĘ

otrzymanych krajowych poŻyczek i kredlów w kwocie 490.000,00 zł.



Przewiduje się, ze w roku budzetowym 2016 spłata zobowiązan Jednostki z Ąrtułu rat

kreclytów i pożyczek (490.000'00 zł)wrazznaleŻnymi odsetkami (315.000,00 zł) oraz potencjalnych

spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji

(Ż5.914,00 zł) wyniesie 830.914,00 zł, co stanowi 3,22 yo prognozowanych dochodów (po

uwzględnieniu wyłączenia2,'79 %o), przry dopuszczalnym wskaźniku spłaĘ zobowiązań określonym w

aft. Ż43, który wynosi 11,74 yo.

Zatem odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązń jednostki wynikających z afi.243

ustawy z dnia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych wskazaó naleĘ, ze powinna zostać

zaclrowana relacja, o której mowa w tym przepisie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż jednostka stosuje wyłączenia (w latach 2016-Ż019) ze

spłaty zobowiązań na podstawie alt. 243 ust. 3a oraz wyłączenia ze spłaty zobowiązań zaciągniętych

na wkład krajowy z art' Ż43 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie plarruje zaciągać kredyów i poĘczek długoterminowych, a zaciągnięte będą spłacane w

latach następnych, a zatem dla oceny realności ich pozyskania niezbędne jest ustalenie czy w |atach

przyszĘch, tj. w okresie spłaty zobowiązań Jednostki, zostanie zachowanare|acja, o której mowa w

art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmirry wykazuje zachowanie ww. wskaźnika w latach spłaty zobowiązan'

W ocęnie Składu orzekającego w okresie spłaty prognozowanych kredytów i poĘczek Jednostka

będzie zdolrra do regulowania swoich zobowiązan z tego ĄĄułu zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami, jeŻelibędzie osiągała w poszczególnych latach zalładane wielkości budżetowe'

W związku zpowyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: od niniejszej uchwĄ Składu orzekającego

tenninie 14 dni od daty jej doręczenia.

słlĄ odwołanie do Kolegium lzby

Pr4ewodnicząca
Skłałtddrzekającego

,rń


