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SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 3 O sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia 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, ze zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Marek Dulewicz
- Przewodniczący
2. Marcin Binaś
-Członek
3. Hanna Barańska
- Członek
po rozpatrzeniu uchwały Nr XIII/103/19 Rady Miej ski ej w Polanowie z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019-2030
opiniuje prawidłowość

pozytywnie
planowanej kwoty

długu

Gminy Polanów.

Uzasadnienie
Uchwała Nr XIIl/103/19 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019-2030 wpłynęła do
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 14 sierpnia 2019 r.
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska zwiększyła kwotę długu Gminy w latach 20192021 o dług spłacany wydatkami, co stanowiło podstawę do wydania przez Skład Orzekający
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Ustalona przedmiotową uchwałą wieloletnia
prognoza finansowa Gminy Polanów na lata 2019-2030 określa kwotę długu na koniec poszczególnych lat budżetowych, aż do całkowitej spłaty zadłużenia oraz relacje, o których mowa w art.
242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Biorąc pod uwagę wielkość zadłużenia na koniec II kwartału 2019 r. wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z oraz planowane przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań zwrotnych i rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2019-2030 należy ocenić , iż kwota długu został obliczona prawidłowo . Kwota ta na koniec 2019 r. uległa zmianie w porównaniu do przyjętej
uchwałą Nr XIl/101/19 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r. i zwiększyła się do
wysokości 11 857 428,82 zł, co jest wynikiem planowanego zaciągnięcia zobowiązań spłaca
nych wydatkami z budżetów jednostki samorządu terytorialnego.
W wyniku zmian w kwotach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań związanych z
umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego,
prognozowane zadłużenie w latach 2019-2021 uległo zwiększeniu o kwotę 173 176,20 zł w roku
2019, o 106 140,27 zł, w 2020 r. i o 39 104,33 w 2021 r.
Uwzględniając powyższe , Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Wydając niniejszą opinię , Skład Orzekający zwraca uwagę na nowelizację ustawy o fi nansach publicznych, dokonaną ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), która zakłada m.in.

zmianę

sposobu obliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych począwszy od roku
2020. Tym samym zaleca się monitorowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zdolności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych ww. ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r.
Niniejsza 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 2018 r. poz. 1330, 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 terminie 14 dni od
dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczgcy Skła~~~~!wjq~~~o . ..
Marek Dulewicz
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