
Uchwała Nr So-0951l7 ID l 12tLnl20l4

Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 07 sĘcznia 2014 roku

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

budżetu.

Działa1ąc na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października I99Ż r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. zŻ0I2 r., poz. III3 ze Zm) w związku z art.246 ust.1 ustawy z dnia

Ż7 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885ze zln.) Skład orzekający

Wznaczony Zarządzeniem Nr 712013 Prezęsa Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 1

stycznia 2013 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepariska

Członkowie: Zdzisłavł Drost

Małgoruata okrent

po doko-naniu analił 5!w aĘ budżetowej c*i1{ Pon|ec n a 20L4 r,, wy1aŻa:

opinię pozytywną

o mozliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu budzetowego.

UZASADNIENIE

Analizując możliwoś sfinansowania w 2OI4 r. przezGminę Poniec deficytu budżetu Skład

Orzeka1ący ustalił, co następuje:

W uchwale budżetowej na2014 r. ustalone zostĄ:

- dochody w kwocie Ż0.265.642,00 zł,

- wydatki w kwocie 30.I47 .Ż67 ,00 zł.

Deficyt budzetu rozumiany jako r Żnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 9.881 .625,00 zł.

W $ 3 uchwĄ wskazano, że deftcW budzetu zostanie sfinansowany przychodami z tlrtułu poĘczeki
kredyt w.

W uchwa|e budżetowej (załącznik nr 6) przewidziano przychody z Ętuh, poĘczek i kredy w w

wysokości II.004.208,00 zł, w tym przychody z zaciryniętych poĘczek na finansowanie zadan

realizowanych zudziałem środk w pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej w kwocię 1378.479,00

Zł oraz rozchody dotyczące spłaty otrrymanych krajowych poĘczek i kredyt w w kwocie
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LI22.583,00 zł, w tym spłaty poĘczek otrą.manych fla finansowanie zadan realizowanych z

udziałęm środk w pochodzącychz budzetu Unii Europejskiej w kwocie 462.583,00 zł.

Uchwała budzetowa na Ż0l4 r. przewiduje, Żę w roku budżetowym Ż0I4 spłata zobowiązari Jednostki

z ĘĄułu rat kredyt w i poĘczek (I.I2Ż.583 zł) wraz z należnymi odsetkami (120.000 zł) oraz

potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego

poręcze oraz gwarancji (z5.9I4 zł) wyniesie 1.Ż68.49],00 zł, co stanowi 6,26 %o prognozowanych

dochod w. Zatem odnosząc się do wymog w doĘczących spłaty zobowięari jednostki wynikających

z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskaza na|eĘ, że powinna

zosta zachowanarelacja, o kt rej mowa w tym przepisie.

Planowane do zacirynięcia w 2014 kredyty i poĘczki długoterminowe będą spłacane w latach

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

prąlszĘch, tj. w okresie spłaty zobowiązari Jednostki' zostaniezachowana re\acja, o kt rej mowaw

art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy wykazuje zachowanie ww. wskaŹnika w latach spłaty zobowięari po zastosowaniu wyłączenia

(w roku Ż0I4 i 2015) ze spłaty zobowiązan na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach

publicznych. W ocenię Składu orzekającego w okresie spłaty prognozowanych kredyt w i poĘczek,

sfuzących sfinansowaniu deficytu budŻetu 2014, Jednostka będzię zdolna do regulowania swoich

zobowiązafi ztego brtułu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jeŻeli będzie osiągała

w poszczeg lnych latach zakładane wielkości budżetowe. Skład orzekający czyni uwagę' iŻ w
przypadku nie osiągnięcia zal<ładanych wielkości budzetowych, będzie występowało realnę

zagroŻenie przekroczęnia dozwolonych prawem wskaźnik w spłaty zobowiązari Jednostki, o kt rych
mowa w art. 243 ustawy z dnia Ż7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W takiej sytuacji

niezbędna będzie zmiana przyjętych załoŻen, tak aby bezwzględnie zostaĘ zachowane wyŻęj

wskazane wskaźniki _ w roku budzetowym i w latach objętych prognozą.

W związku z powyŻszym orzeczono jak w sentencji.

Przewodnicząca
fącego

P\L^ *-r t
Danuta SzczeRarisf

Pouczenie: od niniejszej uchwĄ Składu orzekającego

terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

słazy odwołanie do Kolegium Izby


