
Uchwala Nr so-0951/P/3 /12/l-nl 2013

składu orzek|jąc€go R€gionalnej Izby obfachunkowej w Poznaniu

z dnia 8 stycznia 2013 roku

ł, §plawie wyrażenia opinii o prawidlowoŚci planowanej kwoĘ dlugu Gminy wi€lichowo.

Działając na podsta§ie aft.l3 pkt l0 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkotvych (Dz, U. z 2012l., poz. 1] 13) w związku z art. 2j0 ust.4 usta*y z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finaDsach publicznych (Dz. U, Nr l57. poż, 1240 że zm.) Skład Orżekający wyznaczony Zarządzeniem

Nr l ]/2009 Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Poznaniu z dnia ó lipca 2009 r, ze znl. w osobach:

Pr7e\odnic,/ąca: DanulaS7c7epań§ka

Członkorvie: Beata Rodewald-Laszkowska

Zdzisła\ł Drost

wyraża. §, oparciu o przyjęte przez Gminę Wielichowo:

_ wieloletnią prognożę finansową na lata 2013 - 2020

- uchwałę budżetową na 20]j r..

opinię pozyłwną

o prarvidłorvości planowanej kwoty długu, wynikającej z plano\łatrych i zaciągniętych zoborł iązań

UZASADNIENIE

w dniu l9 grudnia 20l2 r, Rada Miejska w Wielichowie podjęla uchtł,a]y:

- Nr XIX/]30/20]2 § sprawie uch\łalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielicho*,o

na lata 20l3 - 2020.

_ Nr XIX/l j l/20l2 w sprawie uchwały budźetowej rok 20] 3.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca cżęść wieloletniej prognozy finansowej. uchwaloDa żostała na lata 20l3 -

2020. czyli na okręs. na który zaci€nięto oraz planuje się zaci€nąć zobowiązania. co \ł)czerpuje

dyspozycje art, 227 ust. 2 usta*y z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubIicznych.

Ploglroza. opró.l k§o§ dlugtl. rr,lazuje także:

- w roku 20]3 \,tskażnik spłał- zobowiązali oraz rrskaźnik zadlużenia. o których rnowa odpowiednio w an,

169 ian, ]70 ustawy z dnia 30 czenłca 2005 r, o finansach publiczlrych (które to przepisy mają

zastoso\laDie do roku 2013 włącznie, na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy ż dnia 27 sieĘnia 2009 r.

P.żepis} wprowadzające ustawę o finaDsach publicznych)

_ § latach 201.1 ,2020. relację. o które.j mowa lt ań- 24] ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach

publicznych (któr} to pżepis ma zastosowanie po raz pjerrvszy do uchwał budźetowych na rok 20l4 - na
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podslawie an, l2l ust.2 usta§y z dnia 27 sierpnia 2009 - Prżepisy wplo\ladżające usta§ę o finansach

publicżnych).

- sposób sfinanso*ania spłaty długu.

Na podstawie analizy \ryżej wskazanych uchwał Rady oraz spEwozdań Rb-Z sporządzonych wg stanu na

dzi€ti 3 l, l 2.20] I r, i 30,09.20 l 2 r,, skład orzekaiący ustalił, co następuje:

- budżet roku 2013 i wieloletnia pro8noza finansowa \łykazują zgodność w zakresie rłyniku budżetu

i związanych z nim k*ot przychodów i rozchodów oraz długu. co jest wymagane przepisem art. 229

u§tawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dane odnośnie ww wielkości obrażuje tabela

Nrl).

- w roku 20]3 Wskaźnik spłaty zobo\tiązań oraz zadłużenia nie przekraczają dopuszczalnyclr progórv

§yznaczoDych prżepisami art, I69 i l70 ustawy z dnia 30 czelwca 2005 r. o finansach publicznych (vide

tabela Nr2).

w latach 2014-?020 nie zostanie przekroczoDa relacja. o której mo\!a \ł ań.243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (vide tabela Nr 3)

- N tiaźd}m rok! objętym pro8nozą planowana kwota §rydalkó§ bieących jest niż§za od planorłanej

kwoty dochodóTv bieżących. co jest wymagane przepi§em ań. 242 ustawy z dnia 27 sieęnia 2009 r, o

finansach publicznych

Tsbel, Nr l.
Rok Wynik b,ldżetu

(+l-)
Przychody (ł u l) Rozchody ( w zł) Dlu8 na 31.12.

201-3 + 16923as.1l 0 2.706.385.7| 5.ó2 l .800_00

ż014 + 883,400_00 0 883.400_00 4,738.400.00

20l5 + 883,400.00 0 883-400_00 j.E55,000.00

20l6 ,940,000.00 0 940.000.00 2.9l5-000_00

20l7 _ 900,000.00 0 900.000_00 2,0l5-000.00

20l8 + 85ó.500.00 0 856-500_00 l,l58,500.00

20t9 - 7?2 000.00 0 ]72 000_00 38ó,500.00

2020 + 386.500.00 0 386.500.00 0

Tab€lr Nr2.

Rok
Dlug

nr 31.12.
spłala

(raly+od§etkD

szacowane
dochody

sto§unel o/o

z.dłużeni€/dochody
stosunek oń

§plata/dochody

20l3 5.621.800.00 3.1l8.347.00 2l 166.9l l 00 16.s6 o/. l4.73 o/.

po dokonżniu \t} ląc7eń / an,ló9 ust,j suofo- L822,985.? l zł 6.12 o/,

Do §skaźnika spłaty zobowiązań do dochodów. w rnyśl ań. 169 ust. 3 Usta\Ay z dnia 30 czerrvca 2005 r, o

finansach publicznych. nie wlicza się kred},tów i poźyczek zacią8niętych w związku z umową zawańą z

podmiotem dysponującym środkami. o których mowa w ań. 5 ust. 3 usta\ty.

Z maieriałót! z8romadzonych § tut. lzbie \łynika. żś Jednostka zawarła n/w umo\i}, na pod§tawie których

dokoDała wyłączenia zgodnie z art. l69 ust. 3 w wysokości l,82?,985,71 zł|
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1) w dniu 2] stycznia 20l0 r, umowę o przyznaDie pomocy Nr 0007]_692l-UMl50005l/l0 w ramach

dżiałania ..Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013

pomiędzy Samorządem Województ\\,a Wie]kopolskiego a GmiDą wielichowo Da zadanie pn.: ..Budoua

sieci \!odoci€olvej rv miejscowości Wielicholvo, Wi€lichowo Wieś ZiemiD. siecitran4to$ej do Śniat.

Lubnicy. Ttżcinicy. kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraż stacji uzdatiiania wody dla

GmiDy Wielichowo".

w dniu 1l stycżnia 20ll r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00]74-ó930_UMl530ll0/l0 w ramach

dżiałania ,{]3 ..Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających

\\arunkom pr4l,znaDia pomocy w ramach dżiałania ..odnowa i Roz\Yój Wsi" objętego PRoW na lata

2007-20l3 pomiędzy Samorządem województwa Wielkopolski€8o a Gminą Wieliclrowo na zadanie

pn.: ._Modernizacja istniejącęgo zaplecza ku]turalno_rekreacyjnego dla wsi wilkowo Polskie".

Tab€la Nr 3.

Rok

Dlug
na 31.12.

splata
zobowiązań

(raty+ods€tkD
dochody

Max. wskaźnik
§płaty zobow.
z art. 243 l.f.p.

wskaźnik

20l4 5,621.800,00 1,229.468.00 I9.7l5,083.00 8.|4 ó/o 6,24 %

20l5 4,738,400.00 1,I6q,994.00 l9.943,598,00 8.04% 5.8,7 ó/o

20l6 j,855,000.00 l,]65,4j].00 l0.943,598_00 8,95 %0 5.81a/.

2011 2,9l5,000.00 1.065,248.00 l9.943.598,00 9,81d/o 5,3,4 yo

20l8 2,0l5.000.00 q62,ls],00 l0,943-598.00 9.8,7 % 4.82 do

2119 l l58 500.00 8]9,8J0,00 I9,91j,598.00 l0.17 % 4,16 d/d

2020 386.500,00 396.780.00 l0,943,598.00 l0.45 70 1.99 ó/d

Skład orzekający wskazujejednak, że w przypadku nie osiągnięcia w danych latach zakładanych dochodórv

budżetu lub nie pozyskania dochodów zewnętrżnych §,wysokości Wynikającej z zawartych umów koniecżna

będżie weryfikacja prżyszłych potrzeb kredYowych (pozyczkowych) Jednoslki bądź terminów spłat

zoboyriąZań z t},tułu kredytów i połcżek tak, aby zostĄ żachowane \łymogiw roku 2013 zaft.169il70
ustawyzdnia30czenvca2005r,ofinansachpublicznychawlatach2014-2020-zart.243vstawyżdiia27

sierpnia 2009 roku o filransach publicznych.

Biorąc powyżsże pod uwagę skład orzękający orzekłjak w sentencji,

Przewodnicżąca
Sklad! Orzekaiącego

O.->t_^^Ąl (
Danuta Szcżepańskd 

.'

Poucz€niei Od uchwaly Składu Orzekającego słuzy od.vołanie do Kolegium Izby \ł terminie 14 dni od daty

jej doręczenia.


