
Uchwała Nr So-095 1 IP l25 / 12 ILn/2020

Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 21 sĘcznia 2020 roku

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

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października I99Ż r. o

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z Ż019 r. poz. Ż737) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz' U. Ż0I9 poz. 889 z poźń. zm.) Skład Orzekający Regionalnej

Izby obrachunkowej w Poznanil Wznaczony'Zarządzeniem Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Pomaniu z dnia 4 marca2019 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

Członkowie: Zdzisław Drost

Bęata Rodewald_Łaszkowska

vłyraŻa, w oparciu o przyjęte przez Gminę Poniec :

wie loletn ią prognozę fi nansową na lata Ż0Ż0 -Ż032,

uchwałę budzetową na20Ż0 r.,

opinię poz.vĘwną

o prawidłowości planowanej kwoĘ długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązai

Jednostki.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Poniócu podjęła uchwaĘ:

- Nr XIUII4120I9 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na1ataŻ020-Ż03Ż,

- Nr XIIll15l2019 w sprawie uchwĄ budzetowej na20Ż0 rok.

Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć

zobowiązania'

Prognoza, oprócz kwoty dfugu, wskazuje takŻę:

w latach 2020-2032, 6elację, o której mowa w art. Ż4Ż - Ż43 ustawy z dnia Ż7 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych,

sposób sfinansowania spłaty długu.

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

stanu na dzien3I.IŻ.Ż018 r. i 30.09.2019 r., Skład orzekający ustalił, co następuje:
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budżet roku 2020 i wieloletnia prognoza finansowa wykazują zgodnośó w zakresie wyniku budżetu i

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

ustawy zdnia27 sierpnia Ż009 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. Ż42 ustawy z dnia Ż7 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych,

planowana kwota dfugu na dzięń3l.1220Ż0 r. wynosi -l.657.956,26 zł,

przyjęty w prognozie kwoĘ dfugu sposób sfinansowania dfugu jest prawnie dopuszczalny'

w latach 2020 - Ż03Ż (w sy'tuacji osiągnięcia w poszczególnych latach zakładanych wielkości

budżetowych) nie zostan ie przel<roczona relacja' o której mowa w art. 243 ustawy z dnia Ż7 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych, co obrazuje poniższa tabela:

Biorąc povvyższe pod uwagę Skład orzekaj iłjak w sentencji.

Pouczenie: od.uchwĄ Składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w tęrminie 14 dni od daty jej

doręczenia.

Rok

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o
którym mowa w art 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu
zob owiązań zt łiązku współtworzonego przez j ednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Dopuszczalny limit spłaty złbowiązań okreŚlony po
prawej stronie nierówności we wzorze,októrym

mowa w ań.243 ustaw, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan IIl

kwańału roku poprzedzającęo pierwszy rok
prognozy (wskźnik ustalony w oparciu o średnią

antmetvczna z Doorzednich lat)
2020

6,35 r4,77
2021

5,86 11,91

2022 4,62 9,81

2023
6.99 10,81

2024
Ż,31 9,72

202s
1,50 9,58

2026
1,45 8,85

2027
1,40 9,51

2oŻ8
1.35 q5t

2029
1,30 9,50

2030
1,26 9,46

2031
1,21 9,41

2032
0,39 9,34

w latach prognozy Jednostka nie korzysta z ustawowychwyłączeń z limitu Spłaty zobowiązań.

ilcząca


