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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dniaZ5 stycznia 2019 roku

w sprawie wyrtzeniaopinii o prawićlłow,ości planorł,anej kwoty długu Gminy Golina.

Działająr napodstawie a"łt. 13 pL1 10 i aft. 19 rsl 2 u-stawy zdnia7 puźĄńernka1992r. o regionirlnych

izbach obrachunkowych (Dz. U" z2ań r., wz.561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnta 27 sierpnia 2aa9 r.

o finansach publicznych (Dz. Lr, 2a17 r., poz. ża77 ze zrn.) Skład Orzekający .vql:znaczony

Z:N,ądzrniem Nr 4i2016 Prezesa Regionainej Izby Obrachunkowe.j z dnia 28 s§cznia 2016 rokti ze zmianami"

w składzie:

Przewodnicząca: Zof,ta Ligocka

Członkowie: Jozęf Gożdzlkięwtcz

Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golina na lata 2019-2026 oraz

uchwały budzetowej Rady Miejskiej w Golinie na2019 rok, v,rr"rńa

oprawidło,,u",o;:::;::;Til!ł,,roGminyGolina.

uzasadnienie

W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę w sprawie

uchrł,alęnia Wieloletniej Prognozy Finansowei na lata 2019*20'26 (Nr IV/8/2018) oraz uchwałę

buclzetową na rok 2aI9 §r IYl9lż0181. Z zapisów wymienionych uchwał wynika.

ze Gmina Golina planuje w, latach olr,jętych prognozą prz),chody z tytułu zaciągnięcia kredytorł,

tylko w 2019 roku rv wysokości 4.300.000 zł. Najłvltższ"v poziom długu Gminy Golina wl,stąpi w

roku 2019 i wyniesie 11,474.625 zł (26"14oń planowan,vch dochod<_irv Gminy). W kolejnych latacl.

zad)użenię Gminy będzie się zmniejszńa i w ostatnim 2026 roku zostanie całkowicię spłacone.

Zateln ptognoza k-łoty długu sporzątlzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się

zaclągnąc zobowiązania. co r.ł,yczerpuje dyspozycję art.227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia Gminy wynika, ze w latach 2019-2026 relacja. o

której mowa w aft. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia ża09 r. o 1inansach publicznych kształtować się

będzie następująco:

Rok

D opuszczalny %o w skuźnik spłaty zob ow iązń
określony w art.243 ustauy o finansach publiczrych,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku
p opr ze dzające go rok budżetowy

Wskazrik % planowanej łącmej kwoty spłaty
zobowiązait, o której mowa w art,243 ust. 1

ustawy o finansach publicznych

20L9 9,13 5,06

2020 9,00 5,86

202I 9,66 5,88



2a22 12,31 5,77

2023 13,39 2,48

20ż4 13,06 2,40

2025 13,26 )i)

2026 13,54 2,28

W oparciu o pov,ryższe dane Skład Orzekający stwierdza, żę w latach 2019-2026

prognozowana spłata zobowiązń Gminy Golina nie przekroczy relacji, o której mowa w art.243

ustawy zż7 sierpnia2}}9 roku o finansach publicznych.

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

wieloletniej prognozy finansowej, przry zńożęńu pełnej realizĄi dochodów, w tym dochodów

bieżących, utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących oraz

osiągnięcia zakJadanej nadwyżki dochodów bieżącychnad wydatkami bieżącymi.

Skład OrzekĄący wskazuje, ze w dniu 14.12.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy

o finansach publicznych oruz nieklórych innych ustaw (Dz. U. z2018 r. paz.2500), która weszła w

życie z dniem l stycznia 2019 roku, a terminy zastosowania poszczęgólnych zmienionych

przepisów określono w art. 7-I0 tą ustawy.

W ustawie wyeliminowano z indywidualnego wska:źnika zadłużenia jednostek samorządu

terytorialnego dochody zę sptzedazy majątku, jako elementu poprawiającego możliwość spłaty

zadłużęnia oraz wydłużono z3 do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużęnia,

Ustawa umożliwia takźe spłatę istniejącego zadłużenia JST nowym długiem, o nizszych kosźach

obsfugi otaz wlześniejszą spłatę zadłużęnia z własnych środków finansowych, także wolnych

śro dków z tyilłu r o z|iczęńa zaciągnięĘ ch zobowiązń.
Limitem spła§ zadłużenia będą objęte nie tylko odsetki od zobowiązń dłfin' ch, ale wszystkie

wydatki na obsługę długu JST, m. in. prowizj e w związkr"r z udzieleniem kredltu czy pożyczkt.

Biorąc powyższepod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Zofia Ligocka

słuzy odwołanie do Kolegium IzbyPouczenie:

w terminie 14 dni od daĘ jej doręczenia.


