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obciążenia budżetu spłatą długu a tym samym na kształtowanie się relacji opisanej wart. 243
ustawy w latach 2018 - 2020
Z objaśnień do WPF wynika, że przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków
ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie za 3 kwartały roku 2016, informację
od dysponentów części budżetowych o planowanych datacjach celowych na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz informację z Ministerstwa Finansów
o wysokości subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Skład wskazuje, że informacje w zakresie kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych są wielkościami prognozowanymi

i mogą ulec zmianom

w stosunku do kwot planowanych.
Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które
Miasto zamierza realizować w latach 2017 - 2020, co wyczerpuje dyspozycje określone
art. 226 ust. 3 ustawy.

Zaplanowane

przedsięwzięcia

będą realizowane

po uzyskaniu

dofinansowania ze środków unijnych oraz poprawy kondycji finansowej Miasta.
Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono kwotę długu
oraz relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Prognoza kwoty długu sporządzona
została na lata 2017 - 2026, tj. na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
zobowiązania, co wynika z treści art. 227 ust. 2 ustawy. Prognozowana kwota długu
na koniec 2017 r. wyniesie 8 496 472,86 zł, tj. 16,5 % planowanych na ten rok dochodów.
Z danych wykazanych w projekcie prognozy kwoty długu na lata 2017- 2026 wynika,
że relacja określona art. 243 ustawy została zachowana. Wskaźnik dopuszczalnej spłaty
zadłużenia liczony zgodnie z treścią art. 243 ustawy, tj. w oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego

rok budżetowy w latach 2017 - 2026 jest wyższy niż przypadająca w danym

roku rata spłaty zobowiązań wraz z odsetkami.
Skład Orzekający

wskazuje,

że w 2019 r wskaźnik planowanej

spłaty rat zobowiązań

(3,29 %) jest na granicy wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia liczonego zgodnie
z normą zawartą wart. 243 ustawy (3,85 %). Zachowanie wymaganej przepisami właściwej
relacji

wskaźników

zadłużenia

co najmniej zaplanowanych.

będzie

wymagało

realizacji

budżetów

Wykonanie planowanych dochodów bieżących

w wielkościach
i majątkowych

w niewielkim odchyleniu od planu przy realizacji wydatków bieżących na założonym
poziomie wpłynie negatywnie na kształtowanie się relacji określonej w art. 243 ustawy.
Nie zachowanie omawianej relacji może spowodować brak możliwości uchwalenia budżetów
w latach przyszłych. Uznając powyższe Skład Orzekający formułuję uwagę w tym zakresie.
Skład podkreśla, że omawiane wskaźniki zadłużenia, ustalone zostały przy założeniu pełnej
realizacji przez Gminę dochodów (w tym dochodów majątkowych), utrzymania zakładanego
poziomu wydatków bieżących oraz osiągnięcia planowanych nadwyżek operacyjnych.
W latach 2017 - 2026 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań zwiększających dług.
Gminy, a planowana

spłata rat wcześniej zaciągniętych

z nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi.

zobowiązań będzie finansowana

