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Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 21 sĘcznia 2015 roku

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

Dzlałając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 199Ż r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 230 ust. 4

ustawy z dnia 27 sietpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r', poz. 885, j.t. ze zm.) Skład

orzekający wyznaczony Zarządzenlem Nr ]12013 Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z

dnia 31 stycznia Ż013 r. zę zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepaliska

Człorrkowie: Zdzisław Drost

Małgorzata okrent

wyraŻa, w oparciu o przyjęte przez Gminę Poniec:

wieloletnią prognozę finansową na lata Ż015-Ż032,

uchwałę budżetową na2075 r.,

opinię pozyĘwną

o prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Jednostki.

IJZASADl\IENIE

W dniu 2Ż grudria2014 t. Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwĄ:

Nr IIi 1 112014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poniec nalata2015-203Ż

Nr IIl1212014w sprawie uclrwały budżetowej na rok 2015.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca częśó wieloletniej prognozy finansowej, uchwalonazostałana1ata2015-

2032, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz p|anuje się zaciągnąó zobowiązania, co wyczerpuje

dyspozycje art.2Ż7 ust. 2 ustawy z dnja 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Progtroza, oprócz kwoty długu, wskazuje takŻe'.

w latach 2015-203Ż, relację' o której mowa w alt. Ż43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznycli,

sposób sfinansowania spłaty długu.

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

stanu na dzień31.12.2013 r. i30.09.Ż014 r., Skład orzekający ustalił, co następuje:

- budżęt roku 2015 iwieloletnia prognoza'finansowa wykazują zgodnośó w zakręsie wyniku budzetu i

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

ustawy zdnia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych,
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w każdym roku objętym prognozą planowana kwota wydatków bieŻących jest niższa od planowanej

kwoty dochodów biezących, co jest wymagane przepisem alt. Ż4Ż ustawy z dnia Ż7 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych,

planowana kwota długu w roku budzetowym i latach następnych ustalona została prawidłowo, w oparciu

o zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiagania zwrotne; Szacowany dług na 31.1Ż.2015 r.

wynosi l 3.758. l00,J 5 zł,

przyjęry w prognozie kwoty długu sposób sfinansowania długu jest prawnie dopuszczalny,

w latach 2015-Ż032 (w sytuacji osiągnięcia w poszczególnych latach zakładanych wielkości

budzetowyclr) nie zostanie przekroczona relacja, o której mowa w aft. Ż43 ustawy z dnla27 sierpnia2009

r. o finansach publicznych, co obrazuje poniŻsza tabęla:

Biorąc powyzsze pod uwagę Skład orzekający iono jak w sentencji.

Przewodnicząca

Pouczenie: od rrchwĄ Składu orzekającego słuzy odwołanie do Kolegium lzby w terminię 14 dni od

datyjej doręczenia'
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