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Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 22 maja 2017 roku

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

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust.2 ustawy zdnia1 października199Ż r. o

regionalnych izbacli obrachunkowych (Dz. L)' z2016 r., poz.561) w związku z art.246 ust. 1 i 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Ż016 r., poz' 1870,zpoźn. zm.)

Skład Orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu .uqlznaazony Zarządzeniem

Nr 4/20l ó Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 201 6 roku Ze Zm.

w osobach:

Przewodnicząca:

Członkowie:

Danuta Szczepańska

Zdzisław Drost

Małgorzata okrent

po dokonaniu analizy uchwĄ budżetowej Gminy Poniec na Ż017 r., zmienionej uchwałą nr

XXV/I9112.017 z dnia28,04'2017 r. wyraża'.

opinię poryĘrvną

o nożliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu budzetowego.

UZASADNIENIE

Analizując moŹliwośó sfinansowanław 2017 r. przęZ Gminę Poniec deficytu budżetu Skład

orzekający ustalił, co następuje:

W r"rchwale budżetowej naŻ017 r. ustalone zostaĘ'.

- dochody w kwocię 30.238.117,3Ż zł,

- wydatki w kwocie 3I.434.774,32 zł.

Deficyt budżetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1.196.651,00 zł.

W s 3 uclrwĄ wskazano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wo|nych

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

W uchwale budzetowej (załącznik nr 6 - w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 5 do badanej

uchwały) przewidziano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217, ust' Ż pkt 6



ustawy o fp w wysokości 2.386.657,00 zł oraz rozchody doĘlczące spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów w kwocie 1 .1 90.000,00 zł.

Przewiduje się, ze w roku budzetowym 2017 spłata zobowiązań Jednostki z $ufu rat

kredyów i pożyczek (1.190.000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (300.000,00 zł) wyniesie

1.490.000,00 zł, co stanowi 4,93 oń prognozowanych dochodów (po uwzględnieniu wyŁączenia 4,58

oń),przy dopuszczalnym wskaŹniku spłaty zobowiązań określonym w art.243, który wynosi Il,8'l o^.

Zatem odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązańjednostki wynikających z al1.. Ż43

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazaó naleĘ, ze powinna zostać

zachowana re|acja, o której mowa W tym przepisie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazrrje, iz jednostka stosuje wyłączenl,a (w latach Ż011-2019) ze

spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a oraz wyłączenia ze spłaty zobowiązai"l zaciągnięĘch

na wkład krajowy z aft.243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie planrrje zaciągać kredytów i poĘczek długoterminowych, a zaciągnięte będą spłacane w

latach następnyc|i, a Zatem dla oceny ręalności ich pozyskania niezbędne jest ustalęnię czy w latach

przyszłych, tj. w okresie spłaĘ zobowiązań Jednostki, zostanie zachowana relacja, o której mowa w

aft.243 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy wykazuje zachowanie ww. wskaŹnika w latach spłaĘ zobowiązań.

W ocenie Składu orzekającego w okresie spłaty prognozowanych kredlów i pozyczek Jednostka

będzie zdolna do regulowania swoich zobowiązan z tego Ęłułu zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami, jezeli będzie osiągała w poszczególnych latach zakJadane wielkości budzetowe.

W związku z powyŻszym postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczaca
Sr<Ia{yprzekającego

$ś'^-"'*
Danuta Szczepań(il

Pouczenie: od niniejszej uchwĄ Składu orzekającego

terminie l4 dni od daty jej doręczenia.

słuĄ odwołanie do Kolegium Izby


