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SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie wyra żenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty d ługu
Gminy Świdwin
Na podstawie art. 13 pkt 10w zwi ązku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) Skład Orzekaj ący
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w osobach:
1. Helena Rokowska - Przewodnicz ąca
2. Ewa Wójcik
- Członek
3. Jolanta Wlodarek - Cz łonek
po dokonaniu analizy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2017-2025 oraz
uchwały budżetowej na 2017 r., wyraża

opinię pozytywną
o prawidłowość planowanej kwoty d ługu, wynikającej z zaci ągniętych zobowiązań dłużnych",
zgodnie z uzasadnieniem

Uzasadnienie
W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Świdwin podjęła uchwalę w sprawie uchwalenia
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2017-2025 (Nr XXV/142/2016)
oraz uchwałę budżetową na rok 2017 (Nr XXV/143/2016). Z wymienionych wy żej uchwał wynika,
iż najwyższy poziom długu wystąpi w 2017 r. i wyniesie 5 256 901,16 z ł, tj. 22,45% planowanych
dochodów ogółem. W kolejnych latach zad łużenie będzie się zmniejszało i w ostatnim 2025 r.
zostanie całkowicie sp łacone. Zatem prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który
zaciągnięto zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycj ę art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Gmina posiada zobowiązania z tytu łu udzielonych poręczeń, które będą obciążać budżet w
latach 2017-2022, co ustalono na podstawie Za ł. Nr I do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej oraz sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz por ęczeń i
gwarancji (Rb-Z).
Ponadto z przedstawionych w prognozie wieloletniej warto ści wynika, że w latach 2017-2025
spłata zobowiązań dłużnych nie przekroczy relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
Skład Orzekaj ący przypomina, że w wieloletniej prognozie finansowej przyjmuje si ę, w
szczególności do lat przyszłych, wielkości szacowane (przewidywane). Nie oznacza to jednak
dowolności w planowaniu, trzeba bowiem mieć na względzie, że ustawodawca w art. 226 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, jako wymóg bezwzgl ędny prognozy wskazał jej realizm. Trzeba
pamiętać, że wielkości uzyskanych dochodów b ędą miały wpływ na wysokość wskaźników spłaty
„

Art. 226 ust. I pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

zobowiązań - planowanego i dopuszczalnego wynikaj ącego z przepisu art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Podkreślenia wymaga, że objaśnienia przyj ętych warto ści mają na celu
uprawdopodobnienie realności planowanych wielko ści budżetowych, bowiem tylko wtedy mo żliwa
jest rzetelna ocena dokumentu i sytuacji finansowej jednostki samorz ądu terytorialnego, a co za tym
idzie możliwości realizowania okre ślonych prognozą przedsięwzięć i spłaty zaci ągniętych
zobowiązań w latach ubiegłych.
Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowi ący jednostki
samorządu terytorialnego uchwalił budżet, w którym planowane wydatki bie żące są niższe niż
planowane dochody bie żące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ww. ustawy.
Skład Orzekaj ący stwierdza, że planowanie nagłych, incydentalnych wzrostów
poszczególnych źródeł dochodów lub ich jednorazowe zmniejszenie w trakcie wykonywania
budżetu, wpływa na poziom kształtowania się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy
wynikaj ącego z przepisów art. 243-244 ustawy o finansach publicznych.
Gmina powinna mieć na względzie przepis art. 243 ust. 4 ww. ustawy, w my śl którego w
przypadku, gdy określone w umowie o dofinansowanie środki, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2
ustawy, nie zostaną przekazane albo po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, Gmina nie
może emitować papierów warto ściowych, zaci ągać kredytów, pożyczek ani udziela ć poręczeń i
gwarancji do czasu spe łnienia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy, uwzgl ędniając w tej relacji kwotę
zobowiązań związaną z nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono
zwrot.
Biorąc pod uwagę przedstawione założenia prognostyczne — dane z uchwalonej wieloletniej
prognozy finansowej, przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bie żących,
utrzymania planowanego poziomu wydatków bie żących osiągnięcia zakładanej nadwy żki dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi — Skład Orzekaj ący postanowił, jak w sentencji.
Niniejsze opinia, na podstawie art. 246 ust. 2 w zw. z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach okre ślonych w
ustawie o dostępie do informacji publicznej 2.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwa ły Składu
Orzekaj ącego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
w terminie 14 dni od dnia dor ęczenia uchwały.
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Ustawa z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o dost ępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

