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Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 27 listopada 2018 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 z dnia 7 paździemlka 7992 r. o

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. IJ ' z 2016 r., poz.561) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy

z dnia27 sierpniaŻ009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Ż0|7 r', poz. Ż077,z późn. zm.) Skład

orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu .vq1znaczony Zarządzeniem Nr 412016

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku ze zm. w osobach:

Przewodnicząca:

Członkowie:

Danuta Szczepańska

Zdzisław Drost

Beata Rodewald-Łaszkowska

po dokonaniu ana|izy projektu uchwĄ budżetowej Gminy Poniec na2019 r., wyraŻa

opinię pozyfiną

o możliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu budżetowego.

UZASADNIENIE

Analizując możliwość sfinansowaniaw Ł0I9 t. ptzez Gminę Poniec deficytu budżetu Skład

orzekający ustalił' co następuje:

W projekcie uchwĄ budżetowej naŻ0|9 r. ustalone zostały:

- dochody w kwocie 3I.106.150,30 zł,

- wydatki w kwocie 32.07Ż.150,30 zł.

Deficy't budżetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 966.000,00 zł. W

$ 3 uchwĄ wskazano, że deficyt budżętu zostanie sfinansowany przychodami z ĘĄułu poĘczek i

kredytów.

W projekcie uchwĄ 'tudzetowej (załącznik nr 6) przewidziano przychody z tfiuŁu pożryczek i

kredytów w wysokościŻ.216.000,00 zł. Rozchody dotyczące spłaty otrzymanych krajowych poĘczek

i kredy.tów zaplanowano w kwocie l.250.000,00 zł.

Przewiduje się, ze w roku budżetowym 2019 spłata zobowiązań Jednostki z ffiuŁl rat

kredytów i poĘczek (1.250.000'00 zł) wraz z należnymi odsetkami (300.000,00 zł) wyniesie



1.550.000,00 zł, co stanowi 4,98 yo prognozowanych dochodóW (po uwzględnieniu wyłączenia 4,79

Yo), przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązan określonym w art.243, który wynosi 11,58 yo.

Zatem odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązańjednostki wynikających z art. 243

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

zachowanarelacja, o któĘ mowa w tym przepisie.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazuje, iż jednostka stosuje wyŁączenia (w roku 2019)

ze spłaĘ zobowiązań na podstawie art. Ż43 ust. 3a oraz wsĄączenia ze spłaty zobowiązań

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

Planowane do zaciągnięciapożyczki i kredyty spłacane będą w latach następnych, a zatęm dla oceny

realności ich pozyskania niezbędne jest ustalenię cZł w latach przyszłych, tj. w okresie spłaty

zobowiązafi Jednostki, zostanie zachowana relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia

Ż009 r. o finansach publicznych. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Grpiny wykazuje

zachowanie ww. wskaŹnika w latach spłaĘ zobowiązan.

W ocenie Składu Orzekającego w okresie spłaty prognozowanych kredytów i poĘczek Jednostka

będzie zdolna do regulowania swoich zobowiązan z tego brtułu zgodnie z obowiązljącymi w tym

zakresie przepisami, jeżelibędzie osiągała w poszczególnych latach zal<ładane wielkości budżetowe.

W związku zpowyŻszym postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie: od niniejszej uchwĄ Składu orzekającego sfuzy odwołanie do Kolegium Izby w

terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Danuta Szczepańska


