UCHWAŁA Nr 78 /2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu
Żagańskiego na lata 2017 - 2024.
Działając na podstawie art.13 pkt 10 oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 230
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jen. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z późn. zm.), a także zarządzenia Nr 8 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających – Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:
Grażyna Radomska
- Przewodnicząca
Joanna Chruściel
- Członek
Jarosław Kotowski
- Członek
pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Żagańskiego na lata 2017 –
2024, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
UZASADNIENIE
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem
formalno-prawnym prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Żagańskiego wynikającej
z zaciągniętych i planowanych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Formułując opinię zawartą w sentencji uchwały, Skład
Orzekający przyjął za podstawę dane wynikające z:
 uchwały Nr XXI.2.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Żagańskiego na 2017 rok,
 uchwały Nr XXI.1.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024.
Uchwała budżetowa Powiatu Żagańskiego na rok 2017 zakłada:
 łączne dochody budżetowe w wysokości 71 619 256,00 zł,
 łączne wydatki budżetowe w wysokości 73 728 935,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu
stanowią kwotę 900 000,00 zł,
 łączne rozchody budżetu w kwocie 3 050 000,00 zł,
 łączne przychody budżetu w wysokości 5 159 679,00 zł, w tym 4 500 000,00 zł z tytułu emisji
obligacji oraz 659 679,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych.
Budżet Powiatu Żagańskiego na 2017 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt w kwocie
2 109 679,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 450 000,00 zł oraz
przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 659 679,00 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żagańskiego dla roku 2017 kwoty wyniku
budżetu, przychodów i rozchodów budżetu zgodne są z kwotami przewidzianymi w uchwale
budżetowej na 2017 rok, stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych.
W roku 2017 i w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zachowana
została równowaga dochodów i wydatków bieżących w rozumieniu art. 242 ustawy o finansach
publicznych.
Łączna kwota długu Powiatu Żagańskiego wskazana w prognozie kwoty długu, zawartej
Wieloletniej Prognozie Finansowej, na koniec 2017 roku wynosi 20 200 000,00 zł, co stanowi 28,20%
planowanych dochodów ogółem budżetu na 2017 r. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że
źródłem spłaty długu w roku 2017 są przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, natomiast

w latach 2018-2024 prognozowane przychody z tytułu wolnych środków oraz nadwyżka budżetowa.
Od roku 2018 nie planuje się przychodów zwiększających dług Powiatu.
Spłata zadłużenia Powiatu nastąpi w 2024 r., zatem prognoza kwoty długu, stanowiąca
integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego, sporządzona jest zgodnie
z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Z prognozy kwoty długu Powiatu Żagańskiego i jego spłaty wynika, że w latach 2017 - 2024
planowana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów
i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów
wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz
potencjalnych kwot wynikających z udzielonych pożyczek i gwarancji do planowanych dochodów
ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące
do dochodów ogółem budżetu, co wypełnia dyspozycję art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Relacja, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się w okresie prognozy
następująco:
Lata
objęte
WPF
1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Wskaźnik [R+O]/[D]
( z uwzględnieniem spłaty
zobowiązań związku
z wyłączeniami )
( lewa strona wzoru )
2
5,38%
5,20%
4,73%
5,15%
4,93%
4,70%
3,19%
3,06%

Maksymalny dopuszczalny poziom spłaty
zobowiązań (prawa strona wzoru )
Średnia z art.. 243
Średnia z art. 243 ufp.
ufp. z względnieniem
z uwzględnieniem
wyłączeń (plan 3kw) wyłączeń (wykonanie )
3
4
8,21%
8,20%
6,54%
6,53%
6,12%
6,12%
7,11%
7,11%
8,62%
8,62%
9,56%
9,56%
9,88%
9,88%
9,43%
9,43%

Stopień spełnienia
relacji
( 3-2 )
2,83%
1,34%
1,39%
1,96%
3,69%
4,86%
6,69%
6,37%

( 4-2 )
2,82%
1,33%
X
X
X
X
X
X

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze orzekł jak w sentencji uchwały.

POUCZENIE
 Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielone Górze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 Stosownie do przepisów art. 246 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
opinia zawarta w treści niniejszej uchwały winna być opublikowana przez Gminę, w terminie
siedmiu dni od dnia otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Grażyna Radomska

