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Składu Orzekaj ącego Regional nej lzby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie wyrńeniaopinii o prawidłowościplanowanej kwoty długu Gminy Golina.
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Skład OzeĘW vłymapzrlny Zarządzlrl,en

Nr 4201 6 Prezesa Regionalnej Łby Obrachunkowej z dńa28 sĘcaia2016 roku ze zrnianami, w składzie:

Przewodnicząca: Zofialigocka

członkowie:

Ręnata konowałek

Leszek Maciejewski
\

po dokonanfu analizy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golina
uchwały budzetowej Rady Miejskiej w Golinie na2Ot8 rok, wwża

nalata

2017-2022 oraz

opinię poryĘwną
o

prawidłowościplanowanej kwoty długu Gminy Golina

uzasadnienie
W dniu 28

grudnia 2017 roku Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę w sprawie
uchwa]enia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20I8łO2ż (Nr XLM l225l20l7) oraz
uchwałę budżetową na rok 2018 (Nr XLVV226120I7). Z zapisów wymienionych uchwał wynika, że

nĄwyższy poziom długu Gminy Golina wystąpi w roku 201 8 i wyniesie 5 .244.t25 zł. W kolejnych
latach zadłvżenie Gminy będzie się zmniej szało i w ostatnim 2022 roku zostanie całkowicie
sPłacone. Zatem prognoza kwoty długu sporządzonajest na okres, na ktopy zaciągńęto oraz planuje

się zaciągnąć zobowięańa, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 uŚt. 2 ustawy

o

finansach

publicmych.
Gmina Golina posiada zobońązania ztytńuudzielonego poręczenia, które obcięająbudzet
od 2019 do 2036 roku, co ustalono na podstawie uchwĄ w sprawie uchwalenia Wieloletnie3
Prognozy Finansowej i objaśnień zńączonych do tej uchwały oraz sprawozdńo stanie zabowiryń
wg fiułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). W wieloletniej prognozie finansowej

zostĄ

przypadające do spłaty w latach 2019-2022, kwoty zobowlązń
udzielonego poręczenia.
zaPlanowane

Z

z ffililu

symulacji wskźników spłat zadłażenia Gminy oraz potencjalnych zobońęń
wynikających z udzielonego poręczenia wynika, że w latach 2018-2022 relacją o której mowa
w art. 243 ustawy z dnia 27 sterpnia 2009 r. o finansach publicznych ksźałtowaó się będzie
następująco:

Rok

Dopuszczalny oń w skaźnk spłaty zob owiązń
określony w art.243 ustawy o finansach
publiczrych, obliczony w oparciu o plarr 3
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
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2

3

2018

8,33

3,46

2019

9,I4

4,13

2020

9,23

4,0l

2021

9,59

3,62

2022

10,17

2,96

W

Wskazrik

7o planowanej łącmej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa w art.ż43 tlst. 1
ustawy o finansach publicznych

o

poryższe dane Skład OrzekĄący stwierdza, żę w latach 2018-2022
Prognozowana spłata zobowiązń Gminy Golina nie przekroczy relacji. o której mowa w art.243
ustawy z27 sieryńa2009 roku o finansach publicznych.
opafciu

Wskazane wielkościrelacji ustalone zostńy w oparciu o dane wynikające z uchwalonej
wieloletniej prognozy finansowej, przy założeńlpełnej realizacji dochodów, w tym dochodów
bieżących i ze sprzedaĘ majątku, ńrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków
bieżących oraz osiągnięcłazaMadanej nadwyżki dochodówbieżących nad wydatkami bieżącymi.
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Składu ONzekajqcego
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Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służyodwółanie do Kolegium Izby
ł
'ł
w terminie 14 dni od da§ jej doręczenia.
i
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