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SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 1Osierpnia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty

długu

Gminy Polanów

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Jolanta Włodarek
2. Ewa Wójcik
3. Hanna Barańska

-

Przewodnicząca

- Członek
- Członek

po rozpatrzeniu przyjętej przez Gminę Polanów zmiany wieloletniej prognozy finansowej

pozytywnie
opiniuje prawidłowość kwoty

długu

Gminy Polanów

Uzasadnienie
Uchwała

Nr XXVIII/141/16 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na Jata 2016-2030 wpłynęła
do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 3 sierpnia 2016 r.
Ustalona tą uchwałą prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, określa kwotę długu na koniec poszczególnych lat budżetowych - aż do całkowitej spłaty
zadłużenia oraz relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina nie
przewiduje w 2016 r. nowych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Natomiast planuje w kolejnym roku budżetowym 2017 zaciągnięcie zobowiązań dłużnych w kwocie 2 OOO 000,00 zł (w tym
na pokrycie deficytu w kwocie 813 631,50 zł).
Począwszy od 2018 r. źródłem sfinansowania rozchodów mają być nadwyżki budżetowe
zakładane w poszczególnych latach. Planowana kwota długu w poszczególnych latach budżetowych
została wyliczona prawidłowo. Kwota ta na koniec 2016 r. wynosi 11 598 301,57 zł. Najwyższa
wartość długu publicznego w całym okresie objętym prognozowaniem, tj . 12 411 933,07 zł, ma nastąpić na koniec 2017 r., w następnych Jatach dług publiczny będzie sukcesywnie maleć, osiągając
poziom zerowy na koniec 2030 r. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy
finansowej Gminy, została zatem sporządzona na okres całkowitej spłaty długu, co jest zgodne
z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W kolejnych latach prognozowane są tzw. nadwyżki operacyjne, czyli dodatnie różnice
między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, uwzględniające wymogi reguły wydatkowej
z art. 242 ustawy o finansach publicznych, a taJ(że istotne z punku widzenia ustalenia relacji, o której mowa w art. 243 ww. ustawy. Prognozowane wartości nadwyżek operacyjnych znajdują uzasadnienie w danych historycznych odnoszących się do wykonania budżetów w latach 2013-2015, kiedy
to wykonane nadwyżki operacyjne zamykały się w przedziale 1 333 901,44 zł - 2 255 512,20 zł.
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Analizując przedłożone

dokumenty Skład Orzekający stwierdza, iż w latach objętych prognozą relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa w powoła
nym art. 243 - tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami i dyskontem - do dochodów danego roku budżetowego, nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań
obliczonego na podstawie powołanego wyżej przepisu.
Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Burmistrza
Gminy Polanów dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów planowania budżetu.
Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu
wykonywania budżetu.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie
z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2058, ze zm.).
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w tenninie 14 dni od
dnia doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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