Uchwala Nr SO-0951/10/D/8/Ko/2013
Składu Or/ckającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budż.etu
Powiatu Konińskiego na 2013 rok.

Skład Orzekający Regionalnej I/.by Obrachunkowej wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lipca 2009 roku. ze zm. w osobach:
Przewodniczący:
Członkowie:

Leszek Macicjewski
Renata Konowałek
Józef Gożdzikie\\icz

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych
izbaeh obrachunkowych (I)?.. U. z 2012 r., póz. 1113.) i art. 246 ust. l i 3 ustawy
7 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D/. U Nr 157, póz. 1240 ze zm.). po dokonaniu
analizy budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok. przedłożonego tul. Izbie w dniu 04 stycznia 2013
roku wyraża:
opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania

deficytu.

Uzasadnienie
Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2013 roku Skład Orzekający ustalił,
co następuje:
W budżecie Powiatu Konińskiego na 2013 rok ( Uchwała Rady Powiatu Konińskiego Nr XXIV/199/2012 z
dnia 28 grudnia 2012 roku \v sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013 ) zaplanowane zostały
dochody budżetu w wysokości 73.238.317.99 zł i wydatki budżetu w wysokości 74.871.119,51 zł.
Deficyt budżetu wynosi (-) l .632.801.52 zł. Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 2,23 %.
Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazano przychody budżetu pochod/ącc z kredytu
długoterminowego.
W budżecie zaplanowano pr/ychody budżetu z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w
wysokości 8.265.492 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w wysokości 6.632.690.48 zł.
Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródło sfinansowania deficytu
jest prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania zważywszy na to, że w okresie do 31 grudnia 2013 roku
prognozowana kwota długu Powiatu Konińskiego nie przekroczy 60% planowanych dochodów oraz
łączna kwota przypadająca do spłat) uraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie poniżej 15%
planowanych dochodów, a po l stycznia 2014 roku spłaty zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczą relacji, o
której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach public/nych.

Przewodniczący Składu Orzekającego
V
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Leszek Maciejewski

Pouczenie:

Od niniejszej
uchwały Skladu Orzekającego
w terminie 14 dni od daty jej doręczeniu.

śluzy

odwolunie

do

Kolegium

Izby

Uchwała Nr SO-0951/22/P/8/Ko/20l3
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Konińskiego

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. póz. 1113.) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz, U. Nr 157, póz. 1240 ze zm.) Skład Orzekający
wyznaczony Zarządzeniem Mr 11/2009 Pre/esa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca
2009 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący : Leszek Maciejewski
Członkowie :

Renata Kunowałck
Józef Gożdzikiewicz

wyraża, w oparciu o przyjcie przez Powiat Koniński
- wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 -2023
- uchwali; budżetową na 2013 r.,
opinie pozytywną

0 prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Powiatu Konińskiego
Uzasadnienie
W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwały:
- Nr XXIV/198/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konińskiego na lata
2013-2023
- Nr XX1V/I99/2012 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na rok 2013.
Na podstawie analizy wyżej wska/anych uchwał Rady Skład Orzekający uslalit. że budżet roku 2013
1 wieloletnia prognoza finansowa wykazują zgodność w zakresie w y n i k u budżetu roku 2013 i związanych
'/. nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest wymagane przepisem art. 229 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczmch. Budżet roku 2013 uchwalony został z deficytem w wysokości
(-) l .632.801,52 zł, oraz przychodami w wysokości 8.265.492 zł i rozchodami w kwocie 6.632.690,48 zł.
'/. uchu ary w sprawie wieloletniej progno/y finansowej wynika, iż:
- spłata zadłużenia z Powiatu Konińskiego nastąpi w latach 2013-2023.

- Powiat Koniński nie planuje udzielenia poręczenia wobec tego nic zaplanowano W7datków na
potencjalne spłaty kwot \\\nikającc / udzielonych poręczeń oraz gwarancji
Planowany dług na koniec roku 2013 wynosił będzie 17.680.518,51 zł. Planowana kwota długu w tabeli Nr l
do WPF w roku budżetowym i latach następnych ustalona została prawidłowo, w oparciu o zaciągnięte i

planowane do zaciągnięcia zobowiązania zwrotne. Przyjęte w prognozie kwoty długu w poszczególnych
latach ora/ sposób sfinansowania długu jest prawnie dopuszczałny.
Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, uchwalona na okres, na który
zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W 2013 roku wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia nie przekroczą dopuszczalnego progu
wyznaczonego przepisami art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (vide
tabela).
Dług na
31.12.2013r.

Rok

Spłaia rat kapitałowych
wraz z odsetkami oraz
wydatki na udzielone
poręczenia i gwarancje

7.615.168,57

17.680.518,51

2013

Planowane
dochody

Wskaźnik %
zadłużenie/dochód)

Wskaźnik
% spłata/
dochód}

24,14

10,40

73.238.317,99

W latach 2014-2027 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (\ idę tabela).

Dług na
31 grudnia
(zł)

Rok

Spłaty rat kapitałowych wraz
z odsetkami oraz wydatki na
udzielone
poręczenia
i
Prognozowane
gwarancje
dochody
w tym:
(zł)
wydatki na
Kwota łączna
(Zł)

poręczenia
i awarancje
(zł)

Maksymalny
wskaźnik
spłaty
zobow iązań
z art. 243
u.f.p.
%

Planowany
wskaźnik
spłaly
zobou iąz
ań do
dochodów
%

2014

15.825.509.91

2.756.160.67

-

68.947.702,59

6.75

4.00

2015

13.043.525,31

3.561.414.20

-

70.194.435.60

7.95

5,07

2016

10.261.540.12

3.414.687,04

-

71.126.287,00

9.90

4,80

2017

8.784.564,16

1.997.950,06

-

72.193.168,11

10,48

2,77

2018

7.307.588,20

1.919.222,31

-

73.276.065,63

10,64

2,62

2019

5.830.612,24

1 .840.494,56

-

74.375.206,6!

10.79

2.47

2020

4.353.636,28

1.761.766,81

-

75.490.834.71

10,95

2.33

2021

2.876.660.32

1 .683.039,06

-

76.623.197,23

11.08

2,20

2022

1.399.684,36

1.604.311,31

-

77.772.545,19

11,22

2,06

2023

0,00

1.448.292,15

-

78.939.133,37

11,35

1,83

W oparciu o powyższe dane Skład Orzekający stwierdza, że w latach 2014-2023 prognozowana
splata

zobowiązań

Powiatu

Konińskiego

kształtować

się

będzie

indywidualnego limitu, tj. nie przekroczy relacji, o której mowa w
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

poniżej

dopuszczalnego

art. 243 ust. l ustawy z 27

Wskazane wielkości relacji ustalone zostały w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej
prognozy finansowej, przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze
sprzedaży majątku, utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących oraz
osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
W celu zachowania przewidzianych prawem ograniczeń zadłużenia niezbędne jest monitorowanie
relacji wynikających z prognozy i ewentualne wprowadzanie /mian planowanych wielkości
dochodów, wydatków, kwot długu i kwot spłat zadłużenia w poszczególnych latach.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Leszek Maciejewski

Pouczenie: Od uchwał; Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.

