I]eg

iO aina izba 0brachunkciva
,,,"

PoZnan

u

Ze5?ćł W Piie
Uchwała nr S0-09 5 l / I9p/ I4lPil20l3
pila.
].)] p
,Ą NNlepod|egłcści
|a A{.
64 §2o
eFod'egłcscl 37
iei ?]1!:] 25c §lq€&iżOrzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
i';} 2i? i,l ą3
z dnia 15 sĘcznia ż0I3 r.
w sprawie wl,rażenia opinii o prawidłowościplanowanej kwoty długu

Skład Orzekający wznaczony Zarządzeniem

nr

l1l2009 Prezesa

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r. ze zm. w osobach;

Przewodnicząca

Członkowie:

Halina Kurjan,
Ryszard Auksźulewicz,
Janina Kotlińska,

dzińając na podstawie art. 19 ust. 2 i art, 13 pkt 1 0 ustawy z dnia 7 pńdziemika I992r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 20I2r. poz. 11l3)wzwiązkllzart.230ust,4ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. |240 ze zm.), po dokonaniu
analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwĄ budżetowej na 2013 rok Miasta Wągrowca,
wyraża opinię pozytywną o prawidłowościplanowanej kwoty dfugu Miasta Wągrowca,

uzasadnienie
Przędłożonymi tutejszej Łbie w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwałami rtr XXIIU13912012 i nr
XXIII1140/20I2 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Wągrowcu uchwaliła odpowiednio
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata2013 - 2023 orazbudżet na 2013 rok.

W prognozie kwoty dfugu przewidziano, iż najwyższy dług wystąli w 2013 roku, a w

@anie

następnych latach zadłużęnieMiasta będzie się
prognoza
oiDPlanĘe sĘ-aciĘnąć zobowiąpania, co wyczerpuje
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp.).

jest, na okes na który za-ĘĘtodyspozycje art. 227 ustasly z dnia 27

Prognozowana kwota dlugu na koniec 2013 r. wyniesie 21.610.000 zł, co
p Ia

ńilanycI-

d

oóńodoi-1\4ia sta.

Dfug Miasta nie przehoczy 60 % planowanych dochodów, a zatem spełniony zostanie warunek z art.
170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 ze
zrr.) w związku z art. 121 ust. 7 i art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. |241 ze zm.).
Planowane w 2013 roku spłaty zobowiązań z qĄułu rat kredytów i pożyczek, emisji obligacji
komunalnych, udzielonego poręczenia wraz z odsetkami ksźałtowaćsię będą na poziomie 12,17 %
planowanych w 2013 roku dochodów ogółem budżetu,

Z

powyższego wynika, że w 2013 r. kwgta
w danvm roku
planowanych
dochodów
budżetowym nie
z
art.
169
l
ustawy
ony
ust.
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
ący
publicznych w zrviązku z art. |2l, ust. 7 i ań. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające usta\łę o finansach publicznych.
Symulacja wskźników spłat zadłużenia pokazuje,
mowa w art. ż43 ufp. ksńahować się będzie następ!Ęco:

że w

latach 2014-2023 relacja. o której

Maksymalny indywidualny limit spłat zobowiązań

Lata

(średnia arytmetycma z trzech lat poprzed,ąjących rok budZetowy
$ryliczona wg art. 243 ustawy o fin. pub.) - w oń

ż0|4

Prognozowany wskaźlik
spłat zabowtqań - w %o

6,28

3,83

2015

5,96

ż016

7,58

2,78
5 q5

2017

8,08

6,25

2018

9,04

5,9l

2019

l0,1

1

5,45

2020

1

1,18

4,6l

2021

12,18

4,2l

żOz2

13,2l

3,85

20ż3

14,17

3,44

Z poryższęgo wynika, że_w |atach 2014-

om

kształtować
dopuszczalnego
limitu. Wynienione wyżej wielkośc
Wieloletniej Prognozy Finansowej przy założeniu
zostały w oparciu o
pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania
planowanego poziomu wydatków w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej
nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W ocenie Składu Orzekającego w celu zachowania przez Miasto ustawowych limitów długu i
spłat zadfużenia, a przede
od 2014 roku wskaźnika z art. 243 ustawv z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o
e iest monitoi-o,łanie rvch relacii
wynikaiących z 9ro ozy i ewentualne wprowadzania zmian planowan1
wydatków, kwot długu i kwot spłat zadłużenia w poszczególnych latach w celu nieprzekroczenia
przewidzianych prawem ograniczeń zadłużenia z zachowaniem zasady realistyczności
prognozowania,

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwaĘ Składu Orzekającego słuĄ odwołanie do Kolegium Regionalnej
Obrachunkowej w Pomaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Izby

