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UcHwAŁA

SKŁADU oRZEKAJĄCEGo

NR vII.58.z.2018

REGIoNALNEJ
W SZCZECINIE

IZBY oBRAcHUNKowEJ

z dnia12 stycznia2018 r.
planowanejkwoĘ długu
w sprawie wyrażeniaopinii o prawidłowości
Gminy Złocieniec
Na podstawieart. 13 pkt 10 w związkuz art. 19 ust' 2 ustawyz dnia.] pażdziemika
1992r. o regionalnychizbachobrachuŃowych (Dz,IJ. z 2016r. poz. 561)oraz art,230ust.4
ustawyz dnia 27 sierpnia2OO9r. o finansachpublicznych(Dz. IJ. z f0I7 r. poz.2077) Skład
orzekającyRegionalnejIzby obrachunkowejw Szczecinie,w osobach:
1. JolantaWłodarek - Przewodnicząca
2. HęlenaRokowska . Członek
- Członek
3. Ewa Wójcik
tut.
po dokonaniuanalizy uchwałybudżetowejGminy Złocieniecna 2018r., przedłożonej
Izbie w dniu 4 stycznia fOI8 r. oraz plognozy kwoty długu na |ata 2018-2040 zawafiej
w wieloletniejprognoziefinansowejGminy, wyraŹa
opinię pozytywną
planowanejkwoty dtugu,wynikającejz zaciągniętychzobowiązń dłttŻo prart,idłowości
nychl.zgodniez uzasadnieruem
Uzasadnienie
W dniu 28 grudnia2017r. Rada Miejskaw Złocieńcupodjęłauchwaływ sprawie:
_ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złocieniec na lata 20|8-2040
CNrXLIIV378/2017);
_ uchwaleniabudzetuGminy Złocieniecna rok 2018 Q* XL[I/37712017).
wieloletniejprogrrozyfinansowej,uchwalonazostaPrognozakwoty długu,stanowiącaczęść
czyli ttaokres' na który planujesię realizacjęprzedsięwzięówielolet.
ła na lata 2O18-2o4O,
nich. Spłatęzaciągniętychi planowanychdo zaciągnięciazobowiązandłużnychplanujesię
do końca roktl2O24,co wyczerpujedyspozycjęart.22,7ust.2 ustawyo finansachpublicznych.
Na podstawieanalizy ww. uchwałRady Miejskiej, Skład orzekający ustalił,że
uchwałabudżetowaGminy na rok 2018 i wieloletniaprognozafinansowaw odniesieniudo
z nim kwot przyw zakresiewyniku budzetui z.v/taper:rych
roku 2018 wykazujązgodność
chodów i rozchodóworaz długu,co jest wymaganeprzepisemart.229 wta:^tyo finansach
Gminy na rok 2018uchwalonazostałaz deficlem budżepub1icznych.
Uchwałabudżetowa
w kwocie 1 100236'88zł.Składorzetowym w wysokości899 7 63,1'2zł oraz rozchodanni
kający,po analizietreściuchwaływ sprawiewieloletniejprognozyfinansowejGminy Złocieniec na |ata 2018.2040 oraz dołączonychdo niej objaśnieństwierdził,że prognozowana
'

Ar.t.23o ust' 4 oftz ań.226 ust, l pkt 6 ustawy o frnansachpublicznych.

wysokośókwoĘ długuGminy na dzień 31 grudnia2018 r. wyniesie 16 734 947,91zł i 1est
zgodnaz kwoĘ długuwy|iczonąna podstawiedokumentówbędącychw posiadaniutut.
Izby.
Z symulacjiwskaźnikówsptatzadłużenia,
po uwzględnieniuustawowychwyłączeń
ptzypadającychna dany rok wynika, żew latach 2018-2024relacja,o której mowa w art. 243
ustawyo finansachpublicznychdla Gminy Złocieniecksfahowaó się będzienastępująco:

Rok

Dopu52czaInywskaźnik
spłatyzobowiązań
okreś|ony
wskaźnikpIanowanej
łącznej
kwotyspłatyzobowią.
w ań.243 ustawy,po uwf8|ędnieniu
ustawowYch
fań, o którejmowaw an' 243 ust.1 ustawydo docho.
stopień
plan
wy{ączeń,
ob|icfonywoparciuo
3 kwartalu
po uwf8|ędnieniu
fwiąfku
współtwo.
rachowania
dów,
fobowią'ań
pierwszyrok pro8nozy
rokupoprżedzające8o
none8o przefJsTorazpo uwf8|ędnieniu
relacji
ustawowych
(wskaźnik
usta|onywoparciuo średnią
aMmetycf.
wyĘczeńprzypadających
na danyrok
nar3ooonednichlat)

2018

8,37%

2,77%

s,60%

2019

7,54%

4,88%

2,70%

2020

6,23%

4,54%

1,69%

2021

630%

4,5r%

1,79%

2022

6,17%

434%

L,83%

2023

5,58%

Ą'45%

L,!3%

2024

s,o1%

3s0%

1,17%

W oparciuo zamieszczonedane Składorzekającystwierdza.Żert. latachf0|8-2024
prognozowanaspłatazobowiązańGminy ksztahowaćsię będzie poniżejdopuszczalnego
indy'widualnego
limitu, tj. nie przekloczy relacji, o której mowa w afi,243 ust. 1 usta$'y
o finansachpublicznych.
Wskazane wie|kościrelacji ustalonezostaĘ w oparciu o dane wynikające z uchwalopełnejrealizacjidochodów,wtym donej wieloletniejprognozyfinansowej,przy założeniu
chodów bieżących,utrzymaniaplanowanegopoziomu wydatków,w tym wydatków bieżących oraz osiągnięciazakładanej
nadwyżkidochodówbieŹącychnad wydatkamibieżącymi.
Wskaźnikz art.243ww. ustavy wpływabezpośrednio
na możliwość
zaciąganiadtuguprzez
jednostkęsamorząduterytorialnego,
a możliwości
te łącz4się z wypracowanąw obrębiebudżetunadwyŹkąoperacyjną.
Ponadto Składstwierdził, Że w załącznikunr 2 do wieloletniej prognozy finansowej
dot. p|anowanychi realizowanychwieloletnichprzedsięwzięćokreślonę
limiĘvzobowiqzań
przekaczają limitv olanowanych wvdatków do poniesieńa w okesie realtzacji prognozy
w zakresienastępuj
ącychzadan:
_ wygenerowanienowychmiejsc opieki nad dzieómi w wieku do lat 3 w Gminie Zło.
cieniec. Utworzeniei finansowaniedziałalności
miejscaopieki nad dzieÓmi do |at 3
- różnicawynosi 38 615,64zł;
(żłobek)
_ modemizacjasieci ogólnospławnej
ulicy Zaułek'orzeszkowa,Mickiewiczą I Dywizji
WP w ramachprojektu''Gospodarkawodno-ściekowa
na tereńe gmin Złocieniec'
Czaplineki DrawskoPomorskie_ Natura''- Poprawagospodarkiwodno-ściekowej
różnicawynosi 931 830'68zł.
W ocenieSkładuwvsokośó
limitu zobowiazańnię powirrnaprzekraczaółaczneiwysokościwvdatków przewidzianych na dane zadanie we wszystkich latach objętych pfognozą'
stądzalecasię dokonaniew prognozieodpowiedniejkorekty.
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Uwzglętlniając powższe, Skład orzekający postanowił wydać pozyĘwną opinię
planowanejkwoĘ dfugu.
o prawidłowości
Niniejsze opinią na podstawieart. 230 ust' 4 ustawy o finansachpublicznych, podlega
publikacji w teminie 7 dni od dnia jej otąmania,la zasadashokreślonychw ustawie o dostępiedo informacjipublicznej.
Zgo&lte z art' 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowychod uchwĄ
Składuorzekającegoprzysługujeodwołaniedo Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczeniauchwĄ'
P rzewodniczqcc
Orzekaj qcego
' WSdadu
L

JoIąntćVłodarek

