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Uchwatra Nr SO.095 1 I 3 lD I 13 lPil2020
Skladu Orzekalqcego ltegionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

zdniaT sficznia2j2j r.

w sprawie opinii o moiliwoSci sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budietowej
na2020 r. Miasta i Gminy Golar[cz

Sklad Orzekaj4cy, wyznaczony Zanqdzeniem Prezesa Regionalnej
Obrachunkowej w Poznaniu Nr 5/2019 z dma 4 marca2019 r. (ze zm.):

Izby

Halina Kurjan,
Janina Kotliriska,
Marzena Wgckowicz,

dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia Tpaldziemika 1992r.

oregionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019r. poz.2137) oraz art.246 ust. I r 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

o mo2liwoSci sfinansowania deficytu bud2etu ustalonego w uchwale budZetowej Miasta i Gminy

Golancz na 2020 rok wyraza opinig pozytywnq.

UZASADNIENIE

W bud2ecie podjgtym uchwal4 nr XIV/143/19 Rady Miasta i Gminy Golahcz z dnla

19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwaty budZetowej na 2020 rok, zaplanowane zostaly dochody

w wysokoSci 43.908.700 zl oraz wydatki w wysokoSci 44.548.700 zl. Deficyt wyniesie

640.000 zl. Jako 2rodlo sfinansowania deficytu wskazano przychody zgtilu wolnych 5rodk6w.

W uchwale budzetowej (za\4cznik nr 4) zaplanowano przychody z gtilu przelew6w

zrachunk6w lokat (utworzonych w20l9r. zwolnych Srodk6w) w wysokoSci 1.200.00021.

Rozchody zaplanowano na splatg zaciqgnigtych wczeSniej zobowiqzaf w kwocie 560.000 zl.

Relacja planowanego defrcytu do planowanych dochod6w wynosi I,46 yo.

Przewiduje sig, 2e w roku bud2etowym 2020 spNata zobowr4zari Gminy z t5,tvtu rut

kredyt6w ipoayczek (560.000 zl) wraz z nalelnymi wydatkami bieZ4cymi na obslugg dlugu

(132.96021) wyniesie 742.96021, co stanowi 2,59yo prognozowanych dochod6w bieLqcych,

a wigc zachowany zostanie lvym6g dotyczqcy dopuszczalnego limitu splat zobowi1zah,

wynikaj4cy z art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, kt6ry wg uchwal: budzetowej

i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Golahcz, wynosi 17,06 yo

planowanych dochod6w.

Sklad Orzekajqcy uznaje, ze wskazane Lr6dNo sfinansowania deficytu (wolne Srodki)

zaproponowane w uchwale budZetowej na 2020 rok jest prawnie dopuszczalne i mo2liwe

do pozyskania przez Gming.

Obrachunkowej w Pomaniu, ul. Zielona 8, w terminie 14 dni od daty dorgczenia uchwaty.
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Skladuorzekaj4cegoRegionalnejlzbyobrachunkowejwPoznaniu

z dn\a1 sIYazn\a2020 r'

wsprawieopiniioprawidlowoSciplanowanejkwotydluguMiastaiGminyGolafcz.

Skladorzekaj4cyRegionalnejzbyobrachunkowejwPoznaniu'wyznaczonyZarz4dzeniem
Nr5/20lgPrezesaRegionalnejlzbyobrachunkowejwPoznan\uzdnia4marca20|9r.
(ze zm.):

Przewodnicz4ca Halina Kurjan'

czronkowie, r,ffi:,I"#T..ll*,"",
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publicznych (Dz'U' z20l9r' poz'869 zezm')'

ty dlugu Miasta i Gminy Golahczwtaaa opinig poryfin4'

UZASADNIENIE

Przed}ozonymitutejszejlzbiewdniach2a\z4grudnia20I9t.uchwalaminrXIYlI42lI9
i nrXIV/l4 3^g zdnia lggrudnia 20lgr.Rada Miasta i cminy Go\ancz uchwar*a odpowiednio

Wieloletni4PrognozgFinansow4nalata2020-2024orazbudZetna2020rok.

W u' kt6ra jest elementem WPF'

wyst4pi w nastqpnych zadhtlenie Gminy b

2024 roku splacone' Zatem prognoza kwoty

na kt6ry zac\qgntgto zobow\qzaniu'. :o 
wyczerpuje dyspozycje

2009 t.o finansach publicznych (dalej ufp')'

Planowana kwota dlugu wyniesie na koniec 2020 r'4'014'000 zl' co stanowi 9'14 7o planowanych

dochod6w GminY'

wtabeliprzedstawionazosta|asymulacjawlatach2o20-2o24wska2nik6wsplatzadluzenia

Gminy orazrelacia, o kt6rej mowa w art' 243 ufp'

nnn iqzah
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Ym roku sPlat
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h2020-2024 Poziom sPlat zobo

ad wYdatkami bieZ4cYmi'

wanie osi4ganYch wielkoSci

Miasta iwrazie PotrzebY

alistYcznoSci Pro gnozowanla'

doPuszczalnYch wskaZnik6w

splatY zobowiqzah'

Biorqc powyZsze pod uwagq Sklad Orzekaj4cy orzekl jak w sentencji'

Pouczenie:

Od opinii zawartei w niniejszej uchwale slu2y

Obrachunkowej w Poznaniu' ul' Zielona 8' w terminie

odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby

14 dni od datY dorgczenia uchwatY'


