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Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia22 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości s{inansowaniaprzez Gminę Poniec deficytu budżetu.

Działając na podstawie art. 13 pkt l0 i art. 19 ust. 2 ustiwy z dnia7 paździemika 1992 r. o

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. IJ. z 2016 r., poz.561) w związku z art. Ż46 ust. 1 i 3

ustawy z dllia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Ż0l7 r., poz. 2077,z poźn. zm.)

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu luq1znaczony Zarządzeniem

Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznanirr" z dniaŻ8 stycznia 20l6 roku ze zm'

w osobach:

Przewodnicząca:

Członkowie:

Danuta Szczepańska

Zdzisław Drost

Beata Rodewald_Łaszkowska

po dokonaniu analizy uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2018 r., zmienionej uchwałą nr

XXXV l2'7 412A18 z dnia 29.05 .201 B r. wyraza:

opinię poryĘwną

o możliwości s.finansowania przez Gminę Poniec deficytu budżetowego.

UZASADNIENIE

Analizując możliwośó sfinansowania w 2018 r. przez Gminę Poniec deficytu budżetu Skład

orzekający ustalił, co następuje:

W uchwalę budżetowej na2018 r. ustalone zostaĘ:

- dochody w kwocie 33.595.274.94 zł.

_ wydatki w kwocie 33.766'709,07 zł.

Deficyt budzetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi |71'434,13 zł.W

$ 3 uchwĄ wskazand, że defic5Ą budżetu zostanie sfinansowany przychodami z Ętułu wolnych

środków z lat ubiegĘch (zamiast z Ętułu wolnych środków, o których mowa w art. 2]7, ust. 2 ph ó

usta:ay o fp).

W uchwale budzetowej (zaŁącznik nr 6 - w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 4 do badanej

uchwaĘ) ptzewidziano przychody ztytułu wolnych środków, o których mowa w art.277, ust.2 pkt 6



ustawy o fp w wysokości I'4l1r.434,13 zł' Zbilansu z wykonania budżetu sporządzonego na dzien3l

grudnia 2011 r' wynika, że Jednostka posiada wolne środki w wysokości 4.03Ż.856,Ż2 zł. Rozchody

dotyczące spłaty otrzymanych krajowych poĄczek i kredyów żaplanowano w kwocie 1.240.000,00

zł.

Przewiduje się, ze w roku budżetowym 2018 spłata zobowiązań Jednostki z fvi"ułu rat

kredytów i pożyczek (1.240.000,00 zł) wraz z na|eŻnymi odsetkami (300.000,00 zł) wyniesie

1.540.000,00 zł. co stanowi 4,58 oń prognozowanych dochodów (po uwzględnieniu v,yłączenia 4.28

',/o), przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art' Ż43, który wynosi 12,58 yó.

Zatem odnosząc się do wymogów doĘczących spłaty zobowiązańjednostki wynikających z alt. Ż43

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazać naleĘ, że powinna zostaó

zachowana relacja, o któĘ mowa w tym przepisie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje' iż jednostka stosuje yłyłączenia (w latach"2017-Ż019) ze

spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a oraz wyłączęnia zę spłaty zobowiązań zaciągnięĘch

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

Gmina rrie planuje zaciągać kredyów i poĘczek długoterminowych, a zaciągnięte będą spłacane w

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

przyszłych, tj. w okresie spłaty zobowiązań Jednostki, zostanie żachowana relacja' o której mowa w

art. Ż43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Grniny wykazuje zachowanie ww. wskaźnika w latach spłaĘ zobowiązań.

W ocenie Składu orzekającego w okresie spłaty pro$nozowanych kredytów i poĄezek Jędnostka

będzie zdoIna do regulowania swoich zobowiązań z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi w tynr

zakresie przepisami, jeżelibędzie osiągała w poszczególnych latach zakładane wielkości budzetowę.

W związku zpowyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: od niniejszej rrchwały Skladu orzekającego słuĄ odwołanie do Kolegium Izby

tęrminie ]4 dni od daty jej doręczenia.

nlaząca

Danuta Szczepańska


