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Uchwala Nr 11/80- 6/P/2008/Ko
Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 4 grudnia 2008 roku
w sprawie wyrazenia opinii o prawidlowosci prognozy kwoty dlugu Gminy Koscielec
dolaczonej do projektu uchwaly budzetowej na 2009 rok
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Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sklad Orzekajacy
wyznaczony Zarzadzeniem Nr 2512004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada
2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodniczaca: Józef Gozdzikiewicz
Czlonkowie :
Zofia Ligocka
Renata Konowalek
po dokonaniu analizy prognozy kwoty dlugu dolaczonej do projektu uchwaly budzetowej Gminy
Koscielec na 2009 rok wyraza:
opinie pozytywna
o prawidlowosci prognozy kwoty dlugu
Uzasadnienie
W projektowanym budzecie Gminy Koscielec na 2009 rok (zalaczonym do Zarzadzenia Wójta Nr
37)2008 z dnia 7 listopada 2008 roku) zaplanowane zostaly dochody w wysokosci 12.998.469 zl i wydatki w
wysokosci 12.648.669 zl. Nadwyzka budzetu wynosi 350.600 zl.
W budzecie nie zaplanowano przychodów budzetu a rozchody na splate otrzymanych krajowych
pozyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 349.800 zl.
Z przedlozonej tut. Izbie prognozy ksztaltowania sie kwoty dlugu na lata 2009-2011 wynika, iz zadluzenie
Gminyoraz splaty zobowiazan z tytulu rat kapitalowych kredytów i pozyczek wraz z naleznymi w danym roku
odsetkami ksztaltowac sie beda nastepujaco:
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Prognoza uwzglednia zobowiazania zaciagniete w latach ubieglych, których splata przewidziana zostala
na lata 2009-2011
Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiazan wg tytulów dluznych oraz gwarancji i poreczen za ID kwartal
2008 roku wynika, ze Gmina Koscielec nie posiada zobowiazan z tytulu udzielonych gwarancji i poreczen.
Sklad Orzekajacy ustalil, ze dotychczas zaciagniete pozyczki i kredyty nie sa zwiazane ze srodkami
okreslonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujacym srodkami pochodzacymi z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegajacymi zwrotowi srodkami z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a zatem do wyliczenia wskaznika dlugu oraz
wskaznika splat zobowiazan Gminy Koscielec nie maja zastosowania wylaczenia ograniczen okreslone wart.
169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
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Z powyzszego zestawienia wynika, ze w latach 2009-2011 planowane zadluzenie Gminy na koniec
roku nie przekroczy 60% planowanych dochodów jednostki w tym roku budzetowym, a laczna kwota
przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym rat kredytów i pozyczek wraz z naleznymi w danym
roku odsetkami do planowanych dochodów budzetu Gminy nie przekroczy 15 %.
Sklad Orzekajacy zwraca uwage, ze przy zaciaganiu dalszych zobowiazan nie objetych
przedlozona prognoza kwoty dlugu nalezy przestrzegac przy uchwalaniu i wykonywaniu budzetu lat
nastepnych norm wynikajacych z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.

niczacy
'rukajacego

Pouczenie: Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

