"•

,

sklad orzekajllcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:

1. Luiza Budner - Iwanicka
2. Alina Kowalewska - Wolowska
3. Zygmunt Bach

przewodniczllcy
czlonek
czlonek

pozytywnie opiniuje projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej gOOny Damnica na lata: 2011- 2029.
UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 201 Or. wplyn((lo do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku zarzlldzenie nr 10012010 W6jta Gminy Damnica z
dnia 12 Iistopada 2010r. w sprawie przyj((cia projektu uchwaly Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2011 - 2029.
Analiza tresci opiniowanego dokumentu wykazala, ze projekt uchwaly w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej zostal opracowany zgodnie z
wymogami okreslonyrni wart. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0
finansach publicznych. Ponadto sklad orzekajllcy stwierdzil, ze wielkoSci
zaplanowanych wydatk6w biezllcych w poszczeg61nych latach nie przekraczajll
sumy dochod6w biezllcych, planowanej nadwyzki budzetowej z lat ubieglych i
wolnych srodk6w. Wobec powyzszego zostala zachowana relacja okreslona w
art. 242 wyiej przywolanej ustawy 0 finansach publicznych.
W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod
wzgl((dem merytorycznym sklad orzekajllcy stwierdzil, ze dlug jednostki w
latach: 2011- 2013 ksztaltuje si(( nast((pujllCO:
- w 2011 roku - 39,13 % zaplanowanych na ten rok dochod6w budzetu,
- w 2012 roku - 59,81 % zaplanowanych na ten rok dochod6w budzetu,
- w 2013 roku - 52,73 % zaplanowanych na ten rok dochod6w budzetu.
W zwillzku z powyzszyrn sklad orzekajllcy stwierdzil, :.i:e drug jednostki w
powyzszyrn okresie nie przekracza kwoty okreslonej wart. 170 ustawy z dnia
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30 czerwca 2005r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 2104 z poin.
zm.), ktory stanowi, ze hlczna kwota dlugu jednostki samorz'ldu terytoria1nego
na koniec roku budzetowego nie moze przekroczyc 60% wvkonanych w tym
roku dochodow. Sklad orzekaj'lcy pragnie jedynie zwrocic uwagtt na poziom
dlugu zap1anowany na 2012r., ktory jest na pograniczu gornej granicy
zadluzenia okres1onej w/w art. 170 ustawy 0 finansach publicznych.
Dokonuj'lc ana1izy danych zawartych w projekcie wie101etniej prognozy
finansowej bior'lc pod uwagtt ci'l:l'lce na gminie Danmica zobowi'lzania z tytulu
zacictgnitttych kredytow i pozyczek, po uwzg1ttdnieniu p1anowanych do
zacictgnittcia w 1atach: 2011 - 2013 przychodow z tytulu kredytow i pozyczek w
l'lcznej kwocie 13.040.870 zl, sklad orzekaj'lcy stwierdzil, ze l'lczna kwota splat
rat kredytow i pOZyczek wraz z na1eznym oprocentowaniem, w okresie splaty
wyzej wskazanych zobowi'lzan wynosi:
- w 2011 roku - 4,97 % p1anowanych na ten rok dochodow budzetu,
- w 2012 roku -7,54 % p1anowanych na ten rok dochodow budzetu,
- w 2013 roku - 5,13 % p1anowanych na ten rok dochodow budzetu.
Nie zostanie zatem przekroczony wskainik okres1ony wart. 169 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. 0 finansach pub1icznych, ktory stanowi, ze l'lczna kwota
przypadaj'lcych w danym roku budZetowym splat rat kredytow, pozyczek,
wykupu papierow wartoSciowych wraz z na1eznym oprocentowaniem oraz
potencja1nych splat kwot wynikaj'lcych z udzielonych porttczen oraz gwarancji
nie moze przekroczyc 15% p1anowanych na dany rok budzetowy dochodow
jednostki samorz'ldu terytoria1nego.
W 2014 roku kwota splat wyzej wymienionych zobowi'lzan z powyzszych
tytulow zostala zap1anowana w 'wysokosci 9,7 % planowanych na ten rok
dochodow budzetu, przy dopuszcza1nym na ten rok wskainiku splat w
wysokosci 10,73 % p1anowanych na ten rok dochodow. W da1szych 1atach
objtttych prognoz'l kwota splat nie przekracza dopuszcza1nych gornych
wysokoSci.
Wobec powyzszego sklad orzekaj'lcy stwierdza, ze nie zostanie
przekroczony wskainik okres1ony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0
finansach pub1icznych.
W opiniowanym dokumencie nie podano wielkosci dlugu ci'lz'lcego na
jednostce na koniec roku w 1atach: 2008 - 2009 oraz prognozowanej kwoty
dlugu na koniec 2010 roku. Z uwagi jednak na fakt, ze sklad orzekaj'lcy
dysponowal danymi ujtttymi w arkuszu ka1ku1acyjnym programu BeSTi@, z
ktorego wynikaj'lpowyzsze wie1kosci, nie uznal powyzszej nieprawidlowosci za
naruszeme prawa.
Sklad orzekaj'lcy ana1izuj'lc objaSnienia przyjtttych wie1kosci dochodow
uznaje je za rea1ne i uzasadnione. W objasnieniach do projektu wie101etniej
prognozy finansowej ujttto bowiem szczegolowo ir6dla dochodow,
uwzg1ttdniaj'lC tendencje ksztaltowania sitt ich wielkosci w oparciu 0 Wielo1etni
Plan Finansowy Panstwa, kwot subwencji oraz dotacji ce10wych ujtttych w

projekcie ustawy budzetowej na 201 1r. Objasnienia do projektu wieloletniej
prognozy finansowej zawierajlt r6wniei: informacje dotyczltce wielkosci
planowanych do realizacji wydatk6w w odniesieniu do planowanego ich
wykonania na koniec roku poprzedzajltcego dany rok budi:etowy objt<ty
prognozlt. Z uwagi na fakt, ze wzrost poziomu dochod6w i wydatk6w budi:etu
objt<tych wieloletnilt prognozlt finansowlt w kolejnych latach ksztaltuje sit< na
poziomie zblii:onym do poziomu ich WZTOStu w roku poprzedzajltcym dany rok
budzetowy, sklad orzekajltcy stwierdza, i:e proponowana prognoza jest moi:liwa
do realizacji.
W objasnieniach zawarto rowniez informacje 0 wielkosciach
planowanych do zaci~it<cia przychodow budZetu z podaniem ich
poszczeg6lnych :hodel i planowanego celu ich wykorzystania. Wielkosci
zaplanowanych rozchodow w poszczeg61nych latach wynikajlt z harmonogramu
splat dotychczas zaci~nit<tych zobowiltzan oraz moi:liwosci finansowych
jednostki w latach 2011- 2029.
Biorltc powyi:sze pod uwagt< sHad orzekaj~cy postanowil jak w sentencji.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Gdansku w ci~u 14 dni od dnia jej dort<czenia.
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