
Uchwała Nr So-0951 l 4ID/12ILn|20I5

Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 21sĘcznia 2015 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o możIiwości sfinansowaniaprzez Gminę Poniec deficytu budżetu.

Działając na podstawie art. 13 pkt l0 ustawy z dnia7 października 199Ż r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. IJ. zŻ012 f ., poz. 1113 ze zm. ) w rwiązku z art. Ż46 ust. l ustawy z

dniaŻ'7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Ż0|3 r., poz. 885, j.t.) Skład orzekający

wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu z dnia31

stycznia 2013 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca:

Człorrkowie:

Danuta Szczepańska

Zdzisław Drost

Małgorzata okrent

uchwĄ budżetowej Gminypo dokonaniu analizy Poniec na 201 5 r., wyraŻa'.

opinię pozytywną

o nlożliwości sfinansowania przez Gminę Poniec deficytu budżetowego

UZASADNIENIE

Analizując mozliwość sfinansowania w 20l 5 r. przezGminę Poniec deficytu budżetu Skład

orzekający ustalił, co następuje:

W uchwale budzetowęj naŻ015 r. ustalone zostały'.

- dochody w kwocie ŻŻ.633.055,00 zł,

- wydatki w kwocie 25.353.552,04 zł.

Deficyt budzetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 2.7Ż0.491,04 zł.

W s 3 projektu uchwĄ wskazano, że deficy.t budżetu zostanie sfinansowany przychodami z ĘĄułu

poĄczek ikredytów.

W uchwale budŹetowej (załącznik nr 6) przewidziano przychody z Ętułu poŻyczek i kredyów w

wysokości 4'391.004,04 zł oraz rozchody dotyczące spłaty otrzymanych krajowych poĄczek l

kredytów w kwocie 1.670.507,00 zł, w tym spłaty poĘczek otrzymanych na finansowanie zadafi

realizowany ch z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej w kwocie 1 .230.507'00

zł.



Przewiduje się, ze w roku budżetowym 2015 spłata zobowtązan Jednostki z tytułu rat

kredytów i poŻyczek (1.670.501,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (235.000'00 zł) oraz

potencjalrlych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu tery'torialnego

poręczeń oraz gwaran cji (25.914,00 zł) wyniesie 1 .93 1 .421,00 zł, co stanowi 8,53 yo prognozowanych

dochodów, przy doptrszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243,ktory wynosi

10.9Ż%.

Zatem odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązanjednostki wynikających z art. Ż43

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazać należy, ze powinna zostaó

zachowana relacja, o której mowa w tyn przepisie.

Planowane do zaciągnięcia w 2015 kredyĘ i poĘczki długoterminowe będą spłacane w lataclr

następnyclr, a zatem dla oceny realności ich pozyskania niezbędne jest ustalenie czy w latach

przyszłych, tj. w okresie spłaty zobowiązań Jednostki, zostanie zachowana relacja, o której tlowa w

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

Gminy wykazuje zaclrowanie ww. wskaźnika w latach spłaty zobowiązań. W ocenie Składu

orzekającego w okresie spłaty prognozowanych kredytów i poĘczek, służących sfinansowaniu

deficy,tu budżetu 2015, Jednostka będzie zdo|na do regulowania swoich zobowiązań z tego tytułu

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jeżeli będzie osiągała w poszczególnych latach

zakładane wielkości budżetowe'

W związku zpowyŻszym postanowiono jak w sentencji.

Przewodnicząca
Skla$u1orzekającego
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Pouczenie: od ninie.iszej uchwały Składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby

terminie l4 dni od daty jej doręczenia.


