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Uchwała nr So-0951/29p/l4/Pi/20l2

Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznanju

z dnia 18 stycz a

201,2 r.

w splawie w}Tażenia opinii o prawidłowości planowanej kwory dbgu Miasta wągrowca.

Przewodnicząca
członkowie:

Halina Kdan,
Ryszald AŃszfulewicz,
Janina Kotlińska_

l]

ls ust. 2 i art. pk( l0 usLawy z dnia 7 paŻdiernjkĄ lggiz.' o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. nr 55, Poz' 577 ze zrfl') w związku z art' 23O
działając na podsrawie ań.

ust.4ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofńansachpublicznych(Dz.U.I1rl5'7poz.1Ż40zezm.),po
dokonaniu analizy wieloletniej Plognozy Finansowej i uchwĄ budzetowej na 2012 rok Miasta
Wąglowca, wyraża opinię pozyt}Vną o pnwidłowościplanowanej kwoty dfugu Miasta Wągrowca.

Uzasadnięnie
Przedłożon}łni tutejszej Izbie

w dniu 5 stycmia 2012 r. uchwałami nr xlv/82l2011

20ll I.

i

nr

Rada Miejska w Wągrowcu uchwaliła odpowiednio
wieloletnią kognozę Finansowąna lata 2012 2032 orazbrdżetnaz)Iz rok'

xIv/83/201l Ż dnia 29 $udnja

w prognozie kwoty dług! przewidziano' iż naiwższy dfug wysąli w 2012 roku, a w latach
następnych zadłużenie Miasta będzie się zmniejszało i w ostatnim 2021 loku zostanie całkowicie
spłacone' a zatem plognoza kwoty długu sporządzonajest' na okes na który zaciągnięto oraŻ planuje
się zaciągnąć zobowiązania' co wyczerpuje dyspozycje art' 227 ustawy o finansach publicznych'
Prognozowana kwota dfugu wyniesie:
- na koniec 2012 r. 20.621500

zł, co stanowi

36,70 o/o planowanych dochodów Miasta,

-nakoniec2013r. 11.0l7.000 ń, co stanowi29,45 oń planowanych dochodów Miasta.
Dług Miasta nie przekoczy 60 0/o planowanych dochodów, a zatem spełniony zostanie warLmek z alt.
170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nt 249, poz.2104 ze zm.)
w ziwiązklJ z art. 121 ust. 7 i ań. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 15'7 poz. 1241 ze zm.)
'
Planowane spłaty zobowiązań W latach 2012_2013 z q4ułu rat ked}'tów i pożyczek, wykupu
obligacji wraz z odsetkami oraz spłat potencjalnych zobowiązań z qtułu udzielonych poręczeń
kształtować się będą następująco:

i

9,65%planowanychdochodóww20l2roku,9,81o/op'lanowarrychdochodóww20l3roku.
Z powyższego wynika że w lata'ch20l2-20l3 kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w danym
roku budżetowym nie' przekoczą 15 7o planowanych dochodów budżetu Miasta, a zatem zostanie
spełniony warunęk wynikający z w ań.169 ust' 1 ustawy z d71ja 30 cze łca 2005 I. o fmansach
publicznych w związku z art. 121 ust. 7 i alt. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych'
s}łnulacja wskźników spłat zadfużenia pokazuje, że w latlch 2014-2032 relacja, o któĘ
mowa w art. 243 \staw z dnia 27 sieęnia 2009 r. o finansach publicznych ksztaho]łać się będzie
następuiąco:

I

Maksymalny ind}'widualny limit spłat zobowiązań

Lata
Żo14

(średnia ar}tmetyczna z trzech lat poprzedzających rck budzetowy
wyliczona wg art. 243 ustawy o fin. pub.) - w %

Prognozowany wskaźnik
spłat zobowiq7źń - w %

5,50

4,93

2015

7,01

2016
20r1

8,06

5,96

8,61

6,23

2018

9,06

5,87

20r9
2020

9,4r

5,37

4

3,84

9,'.7

2021

9,96

1,51

202Ż

10,3ó

0,r4

2023

r0,64

0,14

2024

10,83

0,14

20Ż5

10,70

2026

10,57

2027

r0,42

0,r4
0,r4
0,t4

2028
2029
2030

r0,2'7

0,14

r0,t2

0,14

9,96

0,14

2031

9,80

0,14

2032

9,63

0,01

z po\łyższegowynika,

że w latach 2014-Ż032 poziom splat zobov',iązań Miasta będzie kształtowaó się
poniżej dopusŻczalnego ind1rłidualnego limitu. wymienione wyżej wielkości relacji ustalone zostały w
oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prcgnozy finansowej przy Żałożeniu pełnej realizacji
dochodów, w Ęrn dochodów bieżących i ze sprzedał majątku oraz utrzymania planowanego poziomu
wydatków w tym wydatków bieżących, a takze osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieących nad
wydatkami bieżąc}qni.

W ocenie Składu Orzekającego w celu zachowania przez Miasto ustawowych limitów długu i spłat
zadł!żenja, a przedę wszystkim obowiązującego od 2014 roku wskaźnika z art' 243 |tst^\\y z dnia 27
sieĘnia 2009 r. o finansach publicznych konieczne jest mońtorcwanie tych rclacji w}nikających z
prognozy i ewentualne wprowadzania zmian planowanych wielkości dochodów, wydatków, kwot dłrtgtl i
kwot spłat zadłużenia w poszczególnych |atach w celu Żachowania przewidzianych prawem ograniczeń

Biorąc powyższe pod uwagę skład orzekający orzekłjak w sentencji.

od niniejszej uchwały składu orzekającego słuzy odwołanie do Kolegium Izby w

14 dni od daty iei doręczenia.
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Przewodnicząca
Składu orzekającego
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