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SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ

IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty
Gminy Polanów na lata 2012 - 2020.

długu

publicznego

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździ ernik a
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz . U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz . 1454, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz . 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2 104,
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) oraz art. 230 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 20 lOr.
Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz . 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.
1386), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecini e w osobach :
l . Helena Rokowska
2. Ewa Wójcik
3. B ogu sł aw Staszews ki -

Przewodnicząca
C złon ek
Czło nek

po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2012 rok oraz
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020

przyjętej

Pozytywnie opiniuje planowanąkwotę długu publicznego Gminy Polanów na
lata 201 2 - 2020 wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Uzasadnienie
W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Polanowie
uchwałą Nr
XIII/103/l1 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Polanów na lata 2012 2020, a uchwałą Nr XIII/l02/ll przyj ęła budżet Gminy Polanów na 2012 rok.
Prognozę kwoty długu , stanowiącą część wielol etniej prognozy finansowej,
sporządzono na okres, na który zaci ągn i ęto oraz planuje si ę zaciągnąć zo b owiązan i a, tj.
na lata 2012-20 20, co j est zgodn e z art. 227 ust. l ustawy o finansach publi cznych.
Zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych w zw iązku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpni a 2009 r.
Przepisy wprowadzając e u staw ę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz . 1020, Nr 161, poz. 1078)
roczne obci ążenie budżetu z tytułu przypadaj ących do spłaty w danym roku
budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz potencjalnych
spłat kwot wynikających z udzi elonych poręczeń wraz z nal eżnymi odsetkami, nie może
przekro czyć 15% prognozowanych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu na

