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Składu Orzekającego Regionalnq lzby Obrachunkowej w Poznaniu

z dńa 9 lutego 2017 roku

w sprawie v,ryrażeniaopinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina.

Dńńającnapodstawie art.13 pkt 10 iffit.19 ust 2ustawy zdńa7 pńnńęrnkaI992r. oregionalnych

izbashobrachuŃowych @z.U. z2016r,wz.56I) orazant.230 ust. 4 ustawy z dńa27 sterpńa2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 zę zm.) Skład OrzsĄryy vryzrraozony

ZnząaznntenNr 4/2016 Prezesa Regionalnej Łby ObrachuŃowej zdńaż8 srycaia2016 roku zp nlllianarń,

w składzie:

Przewodnicząca: Zoftaligocka
członkowie: Renata konowałek

Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golina nalata 2017-2020 oraz

uchwały budZetowej Rady Miejskiej w Golinie na20l7 rok, wy:aza

opinię porytywną

o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina.

uzasadnienie

W dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę w sprawie

uchwalenia S/ieloletniej Prognozy Finansowej nalata20l7-2020 §r XX)VI4612016) oraz uchwałę

budzetową na rok 2017 (Nr WX/I47l20l6). Z zapisów wymienionych uchwał wynika,

nĄv,yższy poziom długu Gminy Golina wystąpi w roku 2017 i wyniesie 6.289.625 zł. W kolejnyct

latach zadłużęńe Gminy będzie się zmniej szńo i w ostatnim 2023 roku zostanie całkowicie

spłacone. Zatęmprognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje

się zaciągnąć zobowiązańa, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych.

Gmina Golina posiada zobońązartiazĘn:łu udzielonego poręczenia, które obciĘająbudzet
do 2036 roku, co ustalono na podstawie uchwĄ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej i objaśnień zńączonych do tej uchwĄ orźv sprawozdń o stanie zobowiązń wg

tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). W uchwale budżetowej na roku 2017

zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie potencjalnych zobowiązń wynikających z
udzielonego poręczenia w kwocie 164.214,19 zł. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowane

zostńy również przypadające do spłaty w latach 2017-2023, kwoty zobońązńztytlsłuudzielonego
poręczenia.

Z symulacji wskźników spłat zadłużenia Gminy otaz potencjalnych zobowiązń
wynikających z udzielonego poręczenia wynika, że w Latach 2017-2023 relacja, o której mow?



w art. 243 ustawy z dnia ż7 sierpńa 2009 r. o finansach publicmych kształtować się będzie

następująco:

Rok

D opuszczalny wskaźnik spłaĘ zob ow iązań
określony w art.243 ustawy o finansach

publicmych, obliczony w oparciu o plan 3

kwartałów roku poprzedzającego rok budźetowy

Wskaznik planowanej łącmej kwoty spłaty
zobowiązń, o której mowa w art.243 ust. I

ustawy o finansach publicznych,
(bez uwzgłędnienia wyłączeń)
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20I9 8,74 3,42

2020 I0,64 3,37

202I 1 1,18 3,02

20ż2 10,09 1,88

2023 9,37 ))1

Po dokonaniu, na podstawie przepisów art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpńa 2009 r. o

finansach publicznych, odliczeń od spłat zobowiązń w 2018 roku kwoty 474.000 ń, zaciąganych

w zńązku z realizacją zadń określonych w dwóch umowach Nr 00063-65151-UM15002861I6 z
dnia 19 sierpnia 2016 t. oraz Nr 00064-65151-UM1500287116 z dńa 19 sierpnia 2016 r. zawurtych

na rcalizację projektów finansowanych z udzińem środków PROW, wskźnik procentowy liczony

od łącznej kwoł prrypadających do spłat w 2018 roku rat kredYów i poĘczęk oraz potencjalnych

spłat zobońązń z tynńu udzielonych poręczeń i gwarancji vraz z należmymi odsetkami w

stosunku do prognozowanych dochodów w 2018 roku wyniesie 4rl9oń.

W oparciu o powyższe dane Skład Orzekający stwierdza, że w latach 2017-2023

prognozowana spłńa zobowiązń Gminy Golina nie przekroczy re|acji, o której mowa w art. 243

ustawy z27 sierpnia}}}9 roku o finansach publicznych.

Wskazane wielkości relacji ustalone zostńy w oparciu o dane wynikające z uchwalonej

wieloletniej prognozy finansowej, przy zńożeniu pełnej realizaĄi dochodów, w tym dochodów

bieżących i ze sprzeduży mĄąku, utrzymańa planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków

bieżących oraz osiągnięcia za7<ładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bióżącyml

" Zofia Ligocka

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby

wterminie 14 dni od da§ jej doręczenia

qcego


