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Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 31 stycnia2019 r.

w sprawie wyrżenia opinii o prawidłowości planowarrej kwoty długu Gminy Kołaczkowo

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pomanil, wyznaczony Zarządzeńem

Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 r. (ze

zm,), w osobach:

Przewodniczący:

członkowie:

Leszek Maciejewski

ZofiaLigocka

Józęf Goździ§ewicz

dzińając na podstawie art. 13 pkt 10 i ań. 19 ust, 2 ustawy z dnia 7 puździemika 1992 t.

o regionalnych izbach obrachuŃowych (Dz. IJ. z ż016 r, poz. 561, z późn. zm.) w zwięku z art.

230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. IJ . z ż0I7 r. poz. 2077,

zpóźn. zm.) wrńą w oparciu o przyjęte przez Gminę Kołaczkowo:

- wieloletnią prognozę finansową nalata 2079 - 2024

- uchwałę budżetową na 201 8 r.

oplnrę poz}tyłną

o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczkowo

uzasadnienie

W dńu 27 grudnia 2018 r. Rada Gminy Kołaczkowo podjęła uchwĄ:
- Nr III/23/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na

lŃa2019-2024,

- Nr III|24/20|8 w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.

Prognoza kwoty dfugu sporządzona została na okres 2019-2024, t1. na okes, na lcóry
zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąc zobońęuia, co wyczerpuje dyspozycje art.227 uśawy
o finansach publicmych. Z ptognozy wyniką że najwższy dług wystąpi w roku 2019, a w latach

nastęPnych zadłużenie Gminy będzie się zmniejszało i w roku 2024 zostańe całkowicie spłacone.
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Prognozowana kwota długu wyniesie na koniec 2019 roku 5.7 64.233,64 ń, co stanoń 2I,70oń

planowanych dochodów Gminy.

W latach 2019-2024 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpńa 2009 r.

o finansach publicznych, ksźałtowaó się będzie nastęująco:

Po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie przepisu art. 243 wtawy o finansach publicmych

(wyłączenia w związku z umowami zavłartymi na realizację projektów finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych), wskźniki
procentowe liczone od łącznej kwoĘ przypadających do spłat w roku budźetowym rat kredltów i

pożryczęk wraz należnymi odsetkami w stosuŃu do prognozowanych dochodów ńe pnekłoczą

wskaźnika dopu szczalne go.

W oparciu o zamieszczone dane Skład Orzekający stwierdza, że w latach 2019-2024

plognozowana spłŃa zobońązń Gminy Kołaczkowo nie przekroczy relacji, o której mowa w ań.

243 ust. I ustawy o finansach publicznych.

Wskazane wielkości relacji ustalone zostaĘ w oparciu o dane wynikające z uchwalonej

wieloIetniej prognozy finansowej, przy zńożenit pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów

bieżących i ze sprzedńy majątku, utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków

bieżących oraz osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W ocenie Składu Orzekającego w celu zach owania przez Gminę relacji wskńntka z art.243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych niezbędne jest monitorowanie relacji

wynikających z ptognozy i ewentualne wprowadzanie zmian planowanych wielkości dochodów,

wydatków, kwot dfugu i kwot spłat zadłużenia w poszczególnych latach.

Skład Orzekający wskazuje, że w dniu 14.12.2018 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.IJ. z2018 t. poz.2500) , która weszła w

Ącie z dniem 1 stycmia 2019 roku, a terminy zastosowania poszczególnych zmienionych przepisów

określono w ań. 7-10 tej ustawy.

Rok

Dopuszczalrry oź wskaźnik spłaty
zobowiązań określoly w art, 243
ustały o finansach publicznych,

obliczony w oparciu o plan 3

kwariałów roku poprzedzaj ącego
rok budżetowy

Wskaźnik % planowanej łącmej
kwoty spłaty zobowiąZań, o

której mowa W a.rt. 243 ust. l
ustały o finansach publicznych,

bez uwzględnienia wyłączeń
przypadaiącvch na danv rok

Wskaźnik % planownej łącnrcj
kwoĘ spłaty zobowiązań, o

lćórej mowa w art. 243 ust. l
ustawy o finansach publicznych

po uwzględnieniu wyłączeń
prął:adaiących na danv rok
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2019 11,12 2,04 0,44
2020 8,21 ,15 1,,70

2021 6,66 5qo 4,23
2022 q 55 4,09 3,78
2023 12,63 6,88 2,94
2024 13,8i A)1 2,87
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W ustawie wyeliminowano z indyrvidualnego wskaźnika zadłużeńa jednostek samorządu

terytorialnego dochody ze sprzeda4 majątku, jako elementu poprawiającego możliwośó spłaty

zadhażenia ołaz wdłużono z 3 do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaĘ zadłurżenia.

Ustawa umożliwia także spłatę istniejącego zadłu;żeńa JST nowym długiem, o niższych

kosztach obsługi oraz wcześniejszą spłatę zadfuźenia z własnych środków finansowych oraz

wolnych środków z t}tułu rozliczeńa zaciągniętych zobowiązań,

Limitem spłaty zadłlżeńa będą objęte nie Ęlko odsetki od zobońązń dfużnych, ale

wszystkie wydatki na obsługę dfugu JST, m. in. prowizje w związkls z udzieleniem kedynr czy

pożyczkl.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencj i.

Pouczenie: Od uchw.ały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium lzb}, w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia.


