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SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty
Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

długu

publicznego

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art.
230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w osobach:
1. Helena Rokowska
2. Ewa Wójcik
3. Jolanta Włodarek

-

Przewodnicząca
Członek
Członek

po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2014 rok~ oraz
wieloletniej prognozy finansowej na łata 2014 - 2024

przyjętej

Pozytywnie opiniuje planowaną kwotę długu publicznego Gminy Polanów na
lata 2014 - 2024 wynikającą z zaciągniętych zobowiązań.
Uzasadnienie
W dniu 20 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Polanowie uchwałą Nr
XXXV/277/13 przyjęła zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na
lata 2014 - 2024, a uchwałą Nr XXXV/276/ 13 przyjęła budżet Gminy Polanów na 2014
rok.
Wyżej
wymienione uchwały zostały przekazane Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 30 grudnia 2013 roku.
Prognozę kwoty dłu gu , stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej,
sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj.
na lata 2014-2024, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 2024 przyj ęto, iż na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów,
pożyczek i emisji obligacji będzie wynosiło 12 528 508,71 złotych . Uwzględniając
planowaną kwotę długu wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz
opracowany harmonogram spłat kwoty długu Skład Orzekający stwierdza, że:
Okres od roku 2014:
Zgodnie z art. 243 ustav.ry z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu,
którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku
następującym po roku budżetowym relacja łączn ej kwoty przypadających w danym
roku budżetowym:
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1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
wraz z należnymi '"' danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których
mowa w art. 89 ust. I i art. 90,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.
1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
3) potencjalnych spJat kwot wynikających z udziel onych poręczeń oraz gwarancji do
planowanych dochodów ogólem bud żetu przekroczy ś rednią arytmetyczną z
obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących
powiększony ch o dochody ze s przedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Wyżej wymienionego ograniczenia nie stosuje s i ę do:
1) wykupów papierów wartośc i O\·vych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w
związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z ud ziałem ś rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z
wył ączeniem odsetek od tych zobowiązań,
2) poręczeń i gwarancji udz ielonych samorządowym osobom prawnym realizującym
zadania j ednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych
z udziakm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- w terminie nie dlu ższy m niż 90 dni po za kończeniu programu, projektu lub zadania i
otrzymaniu refundacji z ty ch środków .
Z w ieloletniej prognozy finan sowej wynika, iż w latach 20 ł4-2024 relacja
łącznej kwoty przypadaj ących w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i
pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
wykup ów papierów wartośc i owych emitowanych wraz z należnymi odsetkami i
dyskontem od papierów wartości ovvyc h oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z
udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie
przekroczy ś re dniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Niniej sza opinia, na podstaw ie art. 246 ust. 2 w zw iązku z art. 230 ust. 4 wyżej
wymienionej ustawy z dnia 27 s ierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega
publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z
dnia 6 wrześni a 200 1 r. o d ostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze
zm.).
Od opinii Składu Orzekaj ącego, zgodnie z art. 20 ust. l wyżej wymienionej
ustawy o reg ionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołani e do Kolegium Izby w
terminie 14 dni od dnia doręczen ia niniej szej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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Helena Rokowska

