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SKŁADU ORZEKAJĄC EGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie wydania opmn o
Polanów na lata 2015-2024.

prawidłowoś ci

planowanej kwoty

długu

Gminy

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (D z. U. z 2012 r. poz. l ll 3) 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.),
S kład Orzekający Regionalnej Izby Obrach unkowej w Szczecinie w osobach:
- Przewodnicząca
l . Helena Rokowska
2. Ewa Wójcik
- Czło nek
3. Jolanta Włodarek
- Członek
po rozpatrzeniu u chwał Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 23 grudnia 2014 r.: Nr
III/10114 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Polanów na lata 2015-2024 oraz N r III/9114 w sprawie uchwalenia audżetu Gminy
Polanów na rok 2015.
Pozytywnie opiniuje
lata 2015-2024.

prawidłowość

planowane.i kwoty

długu

Gminy Polanów na

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu,
stanowiącą część wieloletniej prognozy fi nansowej, sporządza się na okres, na który
zaciągnięto oraz planuj e się zaciągnąć zobow i ązania .
Możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań regu luje art. 243 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypad ających w danym roku
budżetowym:

rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których
mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
2) wykupów papierów wartościowyc h emitowanych na cele okre ślone w art. 89 ust. 1
pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z n ależnymi odsetkamj i dyskontem od papierów
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. l i art. 90,
3) potencjalnych spłat kwot wy nikaj ących z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacj i jej dochodów b ieżących
l)

spłat

2

powiększonych

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Przyjęta przez Radę Miejską w Polanowie prognoza kwoty długu sporządzona
jest na lata 2015-2024 i zakłada w tym okresie całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek, a tym samym spełnia wymogi określone art. 227
ustawy.
W całym okresie objętym prognozą łączna kwota przypadających do spłaty
w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z nal eżnymi
odsetkami nie przekroczy maksymalnego indyw idualnego limitu spłaty zobowiązań,
o którym mowa w art. 243 ustawy. W poszczególnych latach relacja będzie kształtowała
się następująco:

planowany ws kaźnik dopuszczalny wskaźnik
spfaty zobowiązall
spłaty zobowiązań
2015
2,36 %
5,61 %
2016
4,09%
5,58 %
2017
5,39 %
6,19%
2018
7,20 %
5,06 %
2019
6,32 %
8,25 %
2020
5,88 %
7,94%
2021
5,31 %
7,18%
2022
5,06 %
6,90 %
2023
4,88 %
6,81 %
2024
4.67%
7,04 %
lata

Biorąc powyżs ze

pod uwagę, prognozowane przez Gminę Polanów obci ążenie
budżetu spłatą długu publicznego w latach 2015-2024 należy uznać za dopuszczalne,
przy za·łożeniu realizacji dochodów oraz utrzymaniu poziomu wydatków, przyjętych w
wieloletniej prognozie finansowej.
Niniejsza uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach
publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach okreś lonych w ustawie z dnia 6
wrześn ia 2001 r. o dos tępie do informacji publicznej (Dz. U. z 20 14 r. poz. 782).
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy o dwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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