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SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty d ługu Gminy
Świdwin na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z pó źn. zm.) oraz art. 230 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.), Skład Orzekaj ący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w
osobach:
- Przewodnicząca
1. Helena Rokowska
- Członek
2. Ewa Wójcik
- Członek
3. Jolanta Włodarek
po rozpatrzeniu uchwał Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 2014 r.:
Nr 111/ 17/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Świdwin na lata 2015-2025 oraz Nr 111/18/20 14 w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy
na rok 2015
Pozytywnie opiniuje prawid łowość planowanej kwoty d ługu Gminy Świdwin na
lata 2015 - 2025 wynikaj ącej z planowanych i zaciągniętych zobowi ąza ń .
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognoz ę kwoty długu,
stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporz ądza się na okres, na który
zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Możliwość spłaty zaciągniętych zobowi ązań reguluje art. 243 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypadaj ących w danym roku
budżetowym:
1) spłat rat kredytów i po życzek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i po życzek, o których
mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
2) wykupów papierów warto ściowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1
pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z nale żnymi odsetkami i dyskontem od papierów
wartościowych emitowanych na cele okre ślone w art. 89 ust. i i art. 90,
3) potencjalnych spłat kwot wynikaj ących z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczy ć średniej
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bie żących
powiększonych o dochody ze sprzeda ży maj ątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące, do dochodów ogó łem budżetu.
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Dług Gminy na koniec 2014 roku wynosi 7 450 797,00 złotych, natomiast na
31 grudnia 2015 roku przewiduje si ę 6 760 281,00 złotych zadłużenia.
Przyj ęta przez Radę Gminy Świdwin prognoza kwoty długu sporządzona jest na
lata 20 15-2025 i zak łada w tym okresie całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu
zaciągniętych kredytów i po życzek, a tym samym spełnia wymogi określone art. 227
ustawy.
W całym okresie obj ętym prognozą łączna kwota przypadaj ących do spłaty
w danym roku bud żetowym zobowi ązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi
odsetkami nie przekroczy maksymalnego indywidualnego limitu sp łaty zobowiązań,
o którym mowa w art. 243 ustawy. W poszczególnych latach relacja b ędzie kształtowała
się następująco:
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Biorąc powyższe pod uwag ę, prognozowane przez Gmin ę obciążenie budżetu
spłatą długu publicznego w latach 2015-2025 nale ży uznać za dopuszczalne, przy
założeniu realizacji dochodów oraz utrzymaniu poziomu wydatków, przyj ętych w
wieloletniej prognozie finansowej.
W 2016 r. budzi niepokój niewielki (0,24%) tzw. „margines bezpiecze ństwa"
w zakresie spłaty zadłużenia, tj. spełnienia wymogu okre ślonego w art. 243 ww.
ustawy.
Niniejsza uchwała Składu Orzekaj ącego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wy żej wymienionej ustawy o finansach
publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782).
Od opinii Składu Orzekaj ącego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wy żej wymienionej
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia dor ęczenia niniejszej uchwały.
Przewodnicz ąca Sk ładu Orzekaj ącego

Helena Rokowska

