
Uchwała Nr So-0951 IP l8llŻtLn/ Ż0t7

Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 9 sĘcznia 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoĘ długu Gminy Poniec.

Dzialając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 paźdzlernlka 1992 r.

o regiorralnych izbacll obraclrunkowych (Dr. U. z Ż016 r., poz. 561) oraz art. Ż30 ust. 4

ustawy z dnia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Ż016 r., poz. 1870 ze zm.) Skład

orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu wznaczony Zarządzeniem Nr4/2016 Prezesa

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku (ze zm.) w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

Członkowie: Zdzisław Drost

Małgorzata okrent

wyraza' w oparciu o przyjęte przez Gminę Poniec:

wieloletnią prognozę finansową na lata Ż017-2032,

uclrwałę budzetową na2077 r.,

opinię pozyĘwną

o prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągnięĘch zobowiązań

Jednostki.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia Ż016 r. Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwaĘ:

Nr XXI/1 5412016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Cminy Poniec nalata201'7-

2032

Nr XXI/155lŻ016 w sprawie uchwĄ budżetowej na rok 20l7.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca częśó wieloletniej prognozy finansowej, uchwalona została nalataŻ01]-

Ż032, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąó zobowiązania, co wyczerpuje

dyspozycje art.22'1ust.2 ustawy zdnia2T sierpnia2009 r. o finansach publicznych.

Prognoza, oprócz kwoty długu, wskazuje takŻę:

w latach 2011-2032, relację, o której mowa w art.Ż43 ustawy zdnia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach

publicznych,

sposób sfinallsowania spłaty dfugu.

Na podstawie anaIizy wyżej wskazanych uchwał Rady oraz sprawozdań Rb-Z sporządzonych wg

staIlu na dzleń31.12.2015 r' i30.09.2016 r., Skład orzekający ustalił, co następuje:

budżet roku 20l7 iwieloletnia prognoza finansowa wykazują zgodnośó w zakresię wyniku budzetu i

z:wiązanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest wymagane przepisem art. 229

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,



w kazdym roku objętym prognozą planowana kwota wydatków bieżących jest niższa od planowanej

kwoty dochodów bieŻących, co jest wymagane przepisem art. Ż4Ż ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych,

planowana kwota długu w roku budżetowym i latach następnych ustalona została prawidłowo, w oparciu

o zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zwrotne; Szacowany dług na 31.12'Ż017 r.

wynosi 1I '43] .956,Ż6 zł,

przy-ięty w prognozie kwoty długu sposób sfihansowania dlugu jest prawnie dopuszczalny,

w latach 2017-2032 (w sytuacji osiągnięcia w poszczególnych latach zakładanych wielkości

budżetowyclr) nie zostanie przekroczona relacja, o której mowa w art' 243 ustawy z dnia27 sierpnia2009

r. o finansach publicznych, co obrazuje poniższatabela:

Rok

Planowany
wskaźnik spłaty
zobowiązań w o/,

Planowany
wskaźnik spłaty zobowi.qzań po zastosowaniu

wyłqczeń z art. 243 ust. 3a + odsetki i
dyskonto potllegajqce wyłqczeniu z limitu

spłaty zob., o których mowa w art. 243
ustawv o finansach publicznvch, w %

Max. wskaźnik spłaty
zobowiązań z art.243

u.f.p. w 7o

Ż017 5,07 1,71 10,t6

2018 4,85 4,51 8,80

2019 4,65 4,45 7 
"15

Żo20 4"54 4,54 7,49

2021 4,49 4,49 7,33

2022 I 5l 1 5l /łJ

2023 5 tl 5 t] 7.14

2024 t,75 1.75 7n5

Ż025 t.t4 1,14 7.14

2026 l,l0 t,10 7,21

Ż0Ż7 I,06 l,06 1)\

2028 1,02 t,02 7,26

2029 0.99 0,99 I jL)

2030 0.95 0,95 7.1'7

2031 nq? 0,9Ż 7,09

203Ż 0.29 o?q 7oł

W latach 2011-2019 Gmina zastosowała wyłączeniaze spłaĘ zobowiązańzart.Ż43 ust.3a (wPF zał.nr 1

poz. 5.1 .1 .2) oraz wyłączenia z odsetek i dyskonta o którym mowa w art' 243 z ĘĄułu zobowiązait

zaciągniętych na wkład krajowy (WPF zał. nt I poz. Ż.1.3.1.2.).W objaśnieniach przyjęĘch waftości

Burmistrz zawarł informację : ,'W stosunku do spłaĘ poĄczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony

Srodowiska, na podstawie art. 213 ust. 3a ustmły o finansach publicznych, zastosowano wyłqczenie.

Wyłqczenie to zwiqzane jest z finansowaniem zadania w zwiqzku z umowq zcwartq na realizację projektu

finansowanegow75%ześrodkólu,októrychmowawart.5ust. Ipkt2Ustawy.WzwiqzkuzĘmspłata

zobov,iqzania zaciqgniętego na wkład krajowy wraz z odsetkami podlega wyłqczeniu ujętynl w wierszach



3

2.1.3.L2 i 5.1.1.2 WPF. IJmowa ta o numerze 00064- 6921-UM1500021/13 doQczy dofinansowania

hudowy kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej i została podpisana z Samorzqdem Województwa

Wielkopolskiego w dniu ] 3 września 20] 3 r. "

Skład orzekający wskazuje, ze Jednostka - z lwagi na zastosowane wyłączenia - powinna mieó na

względzie przepis ałt. 243 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego w przypadku gdy

określonewumowieodofinansowanieśrodki,októrychmowawart.5ust. 1pkt2ustawy,niezostaną

przekazarle albo po ich przekazaniu zostanie orzęczony ich zwrot, Jędnostka nie moze emitowaó papierów

waftościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielaó poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji z

art. Ż43 ust l ustawy, uwzg|ędniając w tej relacji kwotę zobowiązan związaną z nieprzekazanymi środkami

lub środkami, w stosunku do których orzeczono zwrot.

Biorąc poWyZSZę pod uwagę Skład orzekający postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: od uchwaĘ
doreczenia.

Izby w tęrminie 14 dni od daty jej

P/żewodniczaca
skkd{b.'"kającego

"s_\uł-^^-


