
Uchwała Nr So-095 1 l 13 IP 17 IKo /2012
Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 23 stycznia 2012 roku
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu

Gminy i Miasta Pyzdry.

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej wznaczony Zarządzeniem Nr IIl2009
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnta 06 lipca 2009 roku, ze zm. w osobach:

Przewodnicząca:
Członkowie:

Renata Konowałek
ZofiaLigocka
Jozef Goźdz1ktewicz

działając na podstawie art. 13 pkt. 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 07 paŹdzierntka 1.992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200I r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 230
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57 , poz. 1240 ze zm.)
po dokonaniu analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry nalata2012-Ż025,
przedłoŻonĄ tut. Izbie w dniu 09 stycznia 2012 roku v,rylraŻa:

opinię pozyawną z zastrzeżeniem jak w uzasadnieniu
o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę i Miasta Pyzdry.

Uzasadnienie
Uchwałą Nr X/90/20II z dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Pyzdrach uchwaliła

wieloletnią prognozę finansową na |ata 2012 - 2025 .

W prognozie kwoty długu przewidziano, iŻ najwryŻszy dług wystąpi w 2014 roku' a w latach
następnych zadłuŻęnie Gminy i Miasta będzie się zmniejszaŁo i w ostatnim 2025 roku zostanię
całkowicie spłacone, azatemprognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto
oraz planuj e się zacirynąó zoborr;iązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustavrry o finansach
publicznych.

Prognozowana kwota długu określona w wieloletniej prognozie finansowej wyniesie:
- na koniec 20I2r.-5'580.478,43 zł, co stanowt28,760ń planowanych dochodów Gminy i Miasta,
- na koniec 20I3r.-1.205.288,24 zł, co stanowt39,82Yo planowanych dochodów Gminy i Miasta,
a po uwzględnieniu v,ryłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych,tzn' po odliczeniu kredytów ipoŻyczekzaciryanych w związku
z umowąNr 00220-69Ż2-I]MI500030/10 z dnia 15 lutego 2011 roku oIaZ umowąNr 00232-6930-
UM153002I1II z dnia 18 sierpnia 2011 roku o dofinansowanie zadania ze środków PROW
w łącznej wysokości 620.000 zł kwota długu Gminy i Miasta na dzień 3I.I2.20I2r. wyniesie
4.960.478,43 zŁ (wartośó nominalna), co stanowi 25,560ń planowanych dochodów Gminy i Miasta
na20l2 rok.
Dług Gminy i Miasta nie przekroczy 600ń planowanych dochodów, a zatęm spełniony zostanie
warunek wynikający z art.I]0 ust. 1 i 3 ustawy z dnta30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zwlązku z art' r2I ust. 7 i art. 85 pkt 3 ustawy
z dnia27 sietpnia2009 r' Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1241 ze zm.).

Wykazane w prognozie planowane spłaty zobowiązan w latach 2012-2013 z t1'tlilu rat
kredytów i poŻyczek wtaz z należnymi odsętkami do planowanych dochodów kształtować się będą
następująco:

I2,09yo w 2012 r., 5,050ńw 2013 r.,

a po uwzględnieniu vrryłączen, o których mowl w art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych w zwtązku z planowanymi spłatami kredyów i poŻyczek
zaciryniętych w zwlązku Z umową Nr UDA-RPWP.06.01.01-30-136/09-00 z dnia 14 kwietnia
2010 roku o dofinansowanie zadanta ze środków WRPO oraz umową Nr 00019-692I-



UM15000381I0 z dnta 02 listopada 2010 roku o dofinansowanie zadania ze środków PROW
w łącznej wysokoŚci 1.305.655 zł (spłataw 2012 roku) wskaŹnik ten w 2012 roku wyniesie 5,360ń.
Z pov'ryŻszego wynika, Że w latach 2012-2013 kwoty zobowiązan przypadających do spłaty
w danym roku budzetowym nie przekrocząI1%o planowanych dochodów budżetu Gminy i Miasta,
a zatęm w latach tych zostanie spełniony warunek wynikający z art' 169 ust. 1 i 3 ustawy
z dnta 30 czerwca 2005 r' o finansach publicznych w związku z art. I2I ust. 7 i ań. 85 pkt 3 ustawy
z dnla27 sietpnia2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Z symulacji wskaŹników spłat zadłuŻęnia wynika, Że w latach 2014-2025 reIacja,
o której mowa w art. Ż43 ustav,ry z dnia 27 sierpnla 2009 t. o finansach publicznych kształtowaÓ się

zte

Wyszczególnienie 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 201 8r. 2019r. 2020r. 2021r- 2022t

Maksymalny indywidualny limit spłat
zob ow i ązań (średni a ar5Ąm e\l c ma z tr zęch
lat p oprze dzających ro k bud Żętory
wvliczona wg aft. 243 ustawy o.f.p.)

0,0241 0,0514 0,0631 0,0820 0.0999 0,1173 0.1 34 I 0.1515 0,162t

Pro snozowanv wskaźnik sołat zob ow iazan 0.0541 0,0459 0,0629 0.0619 0.0572 0.0530 0,0481 0,037'l 0,03'7',

Wyszczególnienie 2023r. 2024r. 2025r.

Maksymalny indywidualny limit spłat
zobow i ązan (średni a ar 5ĄmeĘ c ma z trzech lat
poprzedzających rok budŻetowy wyliczona
w e art. 243 ustawy o.f.p.)

0, l 684 0, I 684 0,1684

Pro gnozowanv wskaŹnik sołat zob ow iazań 0.0371 0.03'7'7 0,0377

Z povuryŻszego wynika, Że w 2014 roku nie zostanie zachowanareIacja, o której mowa w art. Ż43
ustawy z dnia27 sterpnia2009 r. o finansach publicznych, gdyŻ relacja planowanej łącznej kwoty
spłaty zobowiązan do dochodów wyniesie 5,41"ń, a maksymalny dopuszczalny wskaznik Spłaty
z art. 243 ufp 2,410ń,, w związku z czym Skład orzekający formułuje zastrzężenie.
Natomiast w latach następnych (lata 2015-2025) poziom spłat zobowiązan Gminy i Miasta będzie
kształtować się ponizej dopuszczalnego indywidualnego limitu.
Wymienione wyżej wielkoŚci relacji ustalone zostały w oparciu o dane wynikające z uchwalonej
wieloletniej prognozy finansowej ptzy zaŁoŻeniu pełnej realtzacji dochodów' w tym dochodów
bieżących i ze sprzedaŻy majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym
wydatków biezących, a takżę osiągnięcia zakJadanej nadwyżki dochodów bieżących nad
wydatkami bieżącymi.

W ocenie Składu orzekającego w celu zachowania przęz Gminę i Miasto Pyzdry
ustawowych limitów długu i spłat zadłuŻenia, a przede wszystkim obowiązującego od 2014 roku
wskaŹnika z art. 243 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych konieczne jest
monitorowanie relacji wynikających z prognozy i ewentualne wprowadzanie zmian planowanych
wielkości dochodów, wydatków, kwot długu i kwot spłat zadłużenia w poszczególnych latach
w c e l u zachow anta pr zew idzianych prawem o gr anic zei zadŁuŻenia.

Biorąc powryŻsze pod uwagę Skład o1;.rejacv orzel<ł jakw sentencji.
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PrzewoĄiCZąca
Skladu orzękającego

^ r-'Va-orĄ:t
Renita Konowałek

Pouczenie: służy odwołanie do Kolegium Izby


