UCHWALANr 129/2015

SKLADU ORZEKAJ^CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GORZE

zdnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie wydania opinii dotyczijcej prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy
Szlichtyngowa na lata 2015-2024.

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachuiikowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.)
oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.), a takze zarzadzenia Nr 8 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Gorze z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia Skladow
Orzekajacych - Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze
w osobach:

1.

Adriana Kamedulska

- Przewodniczaca

2. Grazyna Radomska

- Czlonek

3.

- Czlonek

Halina Lasota

opiniuje pozytywnie prawidlowosc planowanej kwoty dlugu Gminy Szlichtyngowa na
lata 2015-2024 wynikaj^cej z planowanych i zaciagnietych zobowigzan, o ktorej mowa
w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.).
UZASADNIENIE

Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze zbadal pod
wzgledem formalno-prawnym prawidlowosc planowanej kwoty dlugu Gminy Szlichtyngowa
wynikajacej z zaciagnietych i planowanych zobowiazari, o ktorej mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Sklad Orzekajacy, formulujac opinie zawarta w sentencji uchwaly, przyjal za podstawe
dane wynikajace z:

•
•

uchwaly Nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 stycznia 2015 r. - uchwala
budzetowa na rok 2015 Gminy Szlichtyngowa,
uchwaly Nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2024.
Uchwala budzetowa Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 zaklada:
• laczne dochody budzetu w wysokosci 15.163.577,00 zl, w tym dochody biezace
w wysokosci 14.382.577,00 zl,
• laczne wydatki budzetu w wysokosci 15.068.637,24 zl, w tym wydatki biezace w wysokosci
13.989.113,24 zl, a w tym wydatki na obsluge dlugu publicznego w kwocie 300.000 zl oraz
wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych 26.795,00 zl,
• rozchody budzetu w wysokosci 94.939,76 zl.
Budzet uchwalony przez Rade Miejska na 2015 rok przewiduje nadwyzke w wysokosci
94.939,76 zl z przeznaczeniem na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan.
Ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dla roku 2015 kwoty wyniku
budzetu, przychodow i rozchodow budzetu zgodne sa z kwotami przewidzianymi w uchwale
budzetowej na 2015 rok, stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Laczna kwota dlugu Gminy Szlichtyngowa wskazana w prognozie kwoty dlugu,

zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na koniec 2015 roku wyniesie 6.600.000,00 zl,
co stanowi 43,5% planowanych dochodow ogolem budzetu na 2015 r. Zrodlem splaty
zobowiazan w 2015 r. jest nadwyzka budzetu. W budzecie nie planuje sie przychodow.
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, ze zrodlem splaty dlugu w latach 2016-2024

S3 prognozowane nadwyzki budzetu. W okresie tym nie planuje sie nowych przychodow
zwrotnych zwiekszajacych dlug Gminy.

Calkowita splata zadluzenia Gminy nastapi w 2024 r., zatem prognoza kwoty dlugu,
stanowiaca integralmj czesc Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa,
sporzadzona jest na okres, na ktory zaciagnieto i planuje sie zaci^gnac zobowiazania, zgodnie
z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2015 i w latach nastepnych, objetych Wieloletni^ Prognozy Finansowa^

zachowana jest relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stosownie do ktorego
organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego nie moze uchwalid budzetu, w ktorym
planowane wydatki biezace s^ wyzsze niz planowane dochody biezace powiekszone
o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych i wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6.
Od 1 stycznia 2014 r. ma zastosowanie indywidualny wskaznik dopuszczalnego
poziomu zadluzenia jednostki samorzadu terytorialnego, przewidziany w art. 243 ustawy
o finansach publicznych. Z prognozy kwoty dlugu Gminy Szlichtyngowa i jego splaty wynika,
ze w latach 2015-2024 planowana relacja lacznej kwoty przypadajacych w danym roku

budzetowym splat rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od
kredytow i pozyczek, wykupow papierow wartosciowych wraz z naleznymi odsetkami
i dyskontem od papierow wartosciowych oraz potencjalnych kwot wynikajacych z udzielonych
pozyczek i gwarancji do planowanych dochodow ogolem nie przekroczy sredniej arytmetycznej
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodow biezacych powiekszonych o dochody ze
sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki biezace do dochodow ogolem budzetu,
co wypelnia dyspozycje art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o ktorej mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przedstawia sie nastepuj^co:
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Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze zwraca uwage,
iz analizie powinien podlegac nie tylko sam fakt spelnienia badz niespelnienia relacji z art. 243
ustawy o finansach publicznych, lecz takze poziom jego spelnienia mierzony roznica miedzy
maksymalnym dopuszczalnym wskaznikiem limitu splat a prognozowanym wskaznikiem splat
(tj. roznica miedzy prawa a lewa strona wzoru). Stopieh spelnienia relacji z art. 243 ustawy
o finansach publicznych jest niewysoki, a w latach 2015-2017 waha sie w granicach 1% - 2%,
jesli chodzi o wartosci planowane i jest jeszcze nizszy uwzgledniajac wykonanie, osi^gaj^c
poziom od 0,72% do 1,55%. Oznacza to niewielkie mozliwosci zaci^gania i splaty nowych
zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek lub emisji papierow wartosciowych. Nalezy miec
rowniez na uwadze, ze nawet niewielkie obnizenie poziomu dochodow lub zwiekszenie
wydatkow biezacych moze spowodowac brak spelnienia przez Gmine Szlichtyngowa relacji
z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a tym samym mozliwosc uchwalenia budzetu,
rowniez w latach nastepnych. Sklad Orzekajacy wskazuje na zasadnosc stalego monitorowania
sytuacji finansowej przez Organy Gminy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) od niniejszej opinii sluzy
odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze w terminie 14 dni
od dniajej doreczenia.
Stosownie do przepisow art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.), niniejsza opinia
podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Gorze, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.).

Przewodniczqca Skladu Orzekajqcego

k
Adriana Kamedulska

