UCHWAŁA NR CVIII.397.Z.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Polanów
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.561, z późn. 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 Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w
osobach:
1. Helena Rokowska
– Przewodnicząca
2. Ewa Wójcik
– Członek
3. Jolanta Włodarek
– Członek
po rozpatrzeniu uchwał Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 3 października 2016 r.:
Nr XXX/152/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2017 r.
oraz Nr XXX/153/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Polanów na lata 2017-2030
Pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Polanów.
Uzasadnienie
Kwota długu, zaplanowana w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Polanów na lata 2017-2030, wynika z wcześniejszych zobowiązań Gminy zaliczanych
do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ponadto Gmina
przewiduje zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej do kwoty 2 000 000,00 złotych w okresie objętym prognozą
zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji obligacji.
Planowana kwota długu w poszczególnych latach budżetowych została
wyliczona prawidłowo. Kwota ta na koniec 2017 roku wynosi 12 411 933,07 zł i w
związku z planowaną spłatą długu sukcesywnie maleje, osiągając poziom zerowy na
koniec 2030 roku. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy
finansowej Gminy, została, zatem sporządzona na okres całkowitej spłaty długu, co jest
zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Na opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu
terytorialnego, oprócz oceny wykazanych w prognozie tytułów dłużnych oraz sposobu
spłaty zadłużenia, składa się w szczególności ocena relacji, o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych, ograniczającym wysokość spłaty zadłużenia w
poszczególnych latach budżetowych.
Analizując przedłożone dokumenty Skład Orzekający stwierdza, iż w latach
objętych prognozą relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o
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których mowa w powołanym art. 243 – tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu
wraz z odsetkami i dyskontem – do dochodów danego roku budżetowego nie
przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie
powołanego wyżej przepisu.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię
o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach
publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn.
zm.).
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
(-)Helena Rokowska

