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Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 14 sĘcznia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu

budżetu.

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 paździelrnika 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z20IŻ r., poz. 1113 ) w związku z art. Ż46 ust. 1 ustawy z dniaL7

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57, poz. 1240 ze zm.) Skład orzekający

Wznaczony Zaruądzeniem Nr 1 1/2009 Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6

lipca Ż009 r. Ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepariska

Członkowie: Zdzisłaul Drost

Beata Rodewal d - Łaszkowska

po dokonaniu analizy uchwaĘ budżetowej Gminy Poniec na2013 r., wyraża:

opinię porytywną

o możliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu budżetowego.

UZASADNIENIE

Analizując mozliwoś sfinansowania w 2013 r. przez Gminę Poniec deficytu budzetu Skład

orzekający ustalił, co następuje:

W uchwale budzętowej na2013 r. ustalone zostĄ:

- dochody w kwocie 19.800.83Ż,00 zł,

- wydatki w kwocie 2I.51].61I,00 Zł.

Deficyt budzetu rozumiany jako roŻnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1.]t6.839,00 zł.

W $ 3 uchwĄ wskazano,Że deftcyt budżefu zostanie sfinansowany przlchodami zĘĄufupoĘczeki

kredytow.

W uchwale budżetowej (załącznik nr 6) przewidziano przychody z ffiłu poĘczek i kredyt w w

wysokości 2.8Ż6.839,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.110.000,00 zł doĘczące spłaty wcześniej

zacirynię|ych zobowiązan z$ułu poĘczek i kredyt w.
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Uchwała budzetow a na 2013 r. przewiduje, Że w roku budzetowym Ż013 spłata zobowiązari Jednostki

z q.i,ułu rat kredyt w i poĘczek (1.110.000 zŁ) wraz z na|eŻnymi odsetkami (60.000 zł) oraz

potencjalnych spłat kwot wynikających z udzie|onych przez jednostki samorządu terytorialnego

poręcze oraz gwarancji (Ż5.914 zł) wyniesie 1.195.914 Zł, co stanowi 6,04 o/o prognozowanych

dochod w. Szacowany dług Jędnostki na 3I.IŻ.Ż0I3 r. wynosi 3.486.838,85 zł. Kvłota ta stanowi

I] ,6I % progno Zowanych dochod ow. Zatęm w roku 2013 nie zostanie przekroczony wskaźnik spłaty

zobowiązari (15 % dochod w) orazwskuŹnikzadłuŻęniajednostki (60 o/o dochod w), o kt rych mowa

odpowiedniowart. 169ust. 1iust.3iart.170ust. liust.3ustawyzdnia3}czer:wca2005r.o

finansach publicznych (ktore to przepisy mają zastosowanie do 3I.Iz.2013 r. na podstawie art. 85 pkt

3 ustawy z dniaŻ7 sierpnia2009 r. _Przępisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych). W

latach 2014 _ ŻO21 tj. w okresię spłaty zobowiązari Jednostki (co wynika z Wieloletniej Prognozy

Finansowej) zostanie zachow ana re\acja, o kt rej mowa w art. 243 ustavły z dnta 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych.
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Pouczenie: od niniejszej uchwĄ Składu orzekającego sŁazy odwołanie do Kolegium Izby w

terminie 14 dni od dafy jej doręczenia.


