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ROZPORZ¥DZENIE Nr 6/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 lutego 2006 r.

1)

w sprawie likwidacji obszaru chronionego krajobrazu Dolina Baryczy
w czêci po³o¿onej w województwie wielkopolskim
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1. Likwiduje siê obszar chronionego krajobrazu Dolina
Baryczy, zwany dalej obszarem, o pow. 175 ha w czêci
po³o¿onej w województwie wielkopolskim.
§2. 1. Granica likwidowanego obszaru przebiega od miejscowoci Boruszyn Wielki i dalej drog¹ powiatow¹ w kierunku
wschodnim do miejscowoci Gi¿yn, a nastêpnie drog¹
w kierunku po³udniowym do granicy gmin Bojanowo oraz
Góra i dalej t¹ granic¹ do miejscowoci Boruszyn Wielki.
2. Szczegó³owy przebieg granicy likwidowanego obszaru
okrela za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba
1)

Obszar chronionego krajobrazu Dolina Baryczy zosta³
wyznaczony rozporz¹dzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyñskiego z dnia 1 sierpnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa leszczyñskiego (Dz. Urz. Województwa Leszczyñskiego Nr 11, poz. 131), utrzymanym w mocy obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r.
(Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246).
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UCHWA£A Nr XL/178/06 RADY GMINY L¥DEK
z dnia 27 stycznia 2006 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXXVII/160/05 Rady Gminy L¹dek z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê L¹dek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966,
Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 179, poz. 1845, Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz.
1397) Rada Gminy L¹dek uchwala:

dzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych
przez Gminê L¹dek skrela siê tytu³ Rozdzia³ IV. Inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy oraz §11, natomiast
dotychczasowy §12, 13, 14, 15 otrzymuje oznaczenie §11, 12,
13, 14.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
L¹dek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Waldemar Herudziñski

§1. W uchwale Nr XXXVII/160/05 Rady Gminy L¹dek
z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagra-
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UCHWA£A Nr SO-11/3/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Bojanowo
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem
Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym w dniu 22 grudnia
2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXVII/250/2005 Rady Gminy ustalone
zosta³y:

Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost

Nadwy¿ka bud¿etu w kwocie 513.750 z³ zostanie przeznaczona na sp³atê po¿yczek zaci¹gniêtych na rynku krajowym.

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Bojanowo na 2006 r.,
wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê
d³ugu Gminy Bojanowo

UZASADNIENIE

- dochody w kwocie

14.473.688 z³,

- wydatki w kwocie

13.959.938 z³.

W bud¿ecie na 2006 r. (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) przewidziano przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie
690.000 z³ i rozchody bud¿etu w wysokoci 1.203.750 z³, które
dotycz¹ sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
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W §13 ust. 3 uchwa³y w sprawie bud¿etu na 2006 rok Rada
upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gania po¿yczki lub kredytu
krótkoterminowego oraz sp³at zobowi¹zañ z tego tytu³u ³¹cznie do kwoty 300.000 z³ w ci¹gu roku bud¿etowego.
Gmina nie udziela³a porêczeñ oraz nie emitowa³a obligacji
i nie planuje tego w 2006 roku.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy Bojanowo Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r.
zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi
3.033.750 z³, co stanowi 20,96% planowanych dochodów
bud¿etu. Planowane do zaci¹gniêcia w 2006 r. po¿yczki
i kredyty wynosz¹ 690.000 z³.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie 2.520.000
z³, co stanowi 17,41% planowanych dochodów bud¿etu, przy
dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em
w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego
³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ
60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki, co wynika z przepisu art. 170 ustawy o finansach
publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2009 w odniesieniu do
planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
- 2007 r. - wyniesie 945.000 z³, co stanowi 6,47% planowanych dochodów,

- 2008 r. - wyniesie 230.000 z³, co stanowi 1,57% planowanych dochodów,
- 2009 r. - wyniesie 0
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Bojanowo
prognozê d³ugu do 2009 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
- 2006 r. - 8,49%
- 2007 r. - 10,92%
- 2008 r. - 4,98%
- 2009 r. - 1,63%
Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-11/1/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Grodzisk Wlkp.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem
Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Grodzisk Wlkp. na
2006 r. oraz prognozy kwoty d³ugu Gminy Grodzisk Wlkp.

(dorêczonej tut. Izbie w dniu 3 stycznia 2006 r.), wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Grodzisk Wlkp.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Grodzisk Wlkp. uchwalonym Uchwa³¹
Nr XXXVIII/280/2005 Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2005
roku ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie -

30.931.378 z³,

- wydatki w kwocie -

35.648.358 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Deficyt bud¿etu wynosi 4.716.980 z³, co stanowi 15,25%
planowanych dochodów, ma byæ pokryty przychodami
z tytu³u po¿yczek i kredytów.
W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) zaplanowano
przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów w wysokoci 6.627.580
z³ oraz rozchody bud¿etu w wysokoci 1.910.600 z³ i dotycz¹
sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Gmina Grodzisk Wlkp. nie udziela³a porêczeñ i gwarancji
i nie planuje tego w roku 2006.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy Grodzisk Wlkp. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r.
zad³u¿enie jednostki z tytu³u kredytów i po¿yczek wynosi
6.704.318,82 z³, co stanowi 21,67% planowanych dochodów.
Planowane do zaci¹gniêcia w 2006 r. po¿yczki i kredyty
wynosz¹ 6.627.580 z³.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie
11.421.298,82 z³, co stanowi 36,93% planowanych dochodów
bud¿etu, przy dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku
bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki, co wynika z przepisu art. 170
ustawy o finansach publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2015 w odniesieniu do
planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
- 2007 r.  27,85% planowanych dochodów
- 2008 r. - 22,09% planowanych dochodów,
- 2009 r. - 17,17% planowanych dochodów,
- 2010 r. - 12,52% planowanych dochodów,
- 2011 r. - 9,16% planowanych dochodów,
- 2012 r. - 6,35% planowanych dochodów,

Poz. 801
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- 2013 r. - 4,04% planowanych dochodów,
- 2014 r. - 1,86% planowanych dochodów,
- 2015 r. wyniesie 0
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Grodzisk
Wlkp. prognozê d³ugu do 2015 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e
sp³ata zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów) w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie
nastêpuj¹co:
- 2006 r. - 6,67%
- 2007 r. - 9,51%
- 2008 r. - 5,20%
- 2009 r. - 4,46%
- 2010 r. - 4,33%
- 2011 r. - 3,17%
- 2012 r. - 2,62%
- 2013 r. - 2,16%
- 2014 r. - 2,09%
- 2015 r. - 1,83%
Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ust.1
ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-11/4/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta Kociana
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem
Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost

dów ogó³em w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku
bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki, co wynika z przepisu art. 170
ustawy o finansach publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku
- 2018 w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Kociana na 2006 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu Miasta Kociana na lata 2006-2018,
wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê
d³ugu Miasta Kociana
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym w dniu 29 grudnia
2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXIX/456/05 Rady Miejskiej Kociana
ustalone zosta³y:

- 2007 r.  wyniesie 19.119.132 z³, co stanowi 43,2% prognozowanych dochodów
- 2008 r. - wyniesie 15.190.032 z³, co stanowi 33,5% prognozowanych dochodów
- 2009 r. - wyniesie 10.955.507 z³, co stanowi 23,6% prognozowanych dochodów
- 2010 r. - wyniesie 9.126.407 z³, co stanowi 19,2% prognozowanych dochodów
- 2011 r. - wyniesie 7.297.307 z³, co stanowi 15,4% prognozowanych dochodów

- dochody w kwocie

42.661.018 z³,

- wydatki w kwocie

43.659.018 z³.

- 2012 r. - wyniesie 5.468.207 z³, co stanowi 11,5% prognozowanych dochodów

Deficyt bud¿etu w kwocie 998.000 z³ ma byæ sfinansowany
przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów.

- 2013 r. - wyniesie 3.639.300 z³, co stanowi 7,7% prognozowanych dochodów

W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 3) zaplanowano przychody
z tytu³u po¿yczek i kredytów w wysokoci 4.000.000 z³ oraz
rozchody w kwocie 3.002.000 z³ i dotycz¹ sp³aty wczeniej
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ (po¿yczki i kredyty  1.802.000 z³;
wykup obligacji  1.200.000 z³).

- 2014 r. - wyniesie 2.318.200 z³, co stanowi 4,9% prognozowanych dochodów

W §15 ust. 2 uchwa³y w sprawie bud¿etu na 2006 rok Rada
upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu
bud¿etu miasta do ³¹cznej wysokoci 1.000.000 z³.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Miasta Kociana Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e:
Na dzieñ 01.01.2006 r. zad³u¿enie jednostki z tytu³u
po¿yczek i kredytów oraz z tytu³u emisji obligacji wynosi
21.650.232 z³, co stanowi 50,75% planowanych dochodów
bud¿etu. Planowane do zaci¹gniêcia w 2006 r. po¿yczki
i kredyty wynosz¹ 4.000.000 z³.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie
22.648.232 z³, co stanowi 53,1% planowanych dochodów
bud¿etu, przy dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych docho-

- 2015 r. - wyniesie 1.559.100 z³, co stanowi 3,3% prognozowanych dochodów
- 2016 r. - wyniesie 800.000 z³, co stanowi 1,7% prognozowanych dochodów
- 2017 r. - wyniesie 400.000 z³, co stanowi 0,8% prognozowanych dochodów
- 2018 r. - wyniesie 0
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Miasto Kocian
prognozê d³ugu do 2018 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e
sp³ata zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów) w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie
nastêpuj¹co:
- 2006 r.  11,04%
- 2007 r.  11,21%
- 2008 r.  11,34%
- 2009 r.  11,21%
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Sk³ad Orzekaj¹cy czyni jednak uwagê, i¿ sp³ata zobowi¹zañ w latach 2006-2018 nie przekroczy 15% planowanych
dochodów pod warunkiem osi¹gania w poszczególnych latach zak³adanych dochodów oraz w sytuacji, gdy w nastêpnych latach nie wzronie znacznie jej zad³u¿enie.

- 2010 r.  5,42%
- 2011 r.  5,16%
- 2012 r.  4,90%
- 2013 r.  4,65%

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.

- 2014 r.  3,35%
- 2015 r.  2,01%

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska

- 2016 r. - 1,89%
- 2017 r. - 1,03%
- 2018 r. - 0,97%
Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ustawy
o finansach publicznych.

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

803
UCHWA£A Nr SO-10/4/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Ksi¹¿ Wlkp.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. z 2001 r.
Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Ksi¹¿ Wlkp. na 2006 r.
oraz prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Ksi¹¿ Wlkp.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu
28 grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXXVI/226/2005) ustalone
zosta³y:
- dochody w kwocie -

14.529.577 z³

- wydatki w kwocie -

17.250.971 z³

Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 2.721.394 z³ (tj. 18,73%
planowanych dochodów).
W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano
przychody w kwocie 2.780.594 z³ (z tytu³u kredytów i po¿yczek
 1.880.594 z³, z tytu³u sprzeda¿y innych papierów wartociowych  900.000 z³) oraz rozchody kwocie 59.200 z³ (przeznaczone na sp³atê po¿yczek i kredytów).
Z przed³o¿onej prognozy kwoty d³ugu wynika, ¿e na dzieñ
1.01.2006 r. Gmina posiada³a zobowi¹zania z tytu³u kredytów
i po¿yczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych
w wysokoci 1.891.200 z³.
Uwzglêdniaj¹c przewidzian¹ w 2006 r. emisjê obligacji
komunalnych, a tak¿e sp³aty rat kredytów przyj¹æ nale¿y, ¿e
d³ug na 31.12.2006 r. winien wynieæ 4.612.594 z³ i taki zosta³
wykazany w przed³o¿onej prognozie. Kwota ta stanowi
31,75% planowanych dochodów bud¿etu, przy dopuszczalnym zad³u¿eniu wynosz¹cym 60% wykonanych dochodów
ogó³em w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki, co wynika z przepisu art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 803, 804

 3367 

Z prognozy wynika równie¿, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie
do roku 2012, co obrazuje poni¿sza tabela:
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W prognozie podano tak¿e ³¹czn¹ kwotê przypadaj¹cych do sp³aty rat kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami
w 2006 r. w wysokoci 226.200 z³, co stanowi 1,56% planowanych dochodów. Analiza bud¿etu i prognozy d³ugu wykaza³a, ¿e do wyliczenia kwoty i wskanika sp³aty zobowi¹zañ
przyjêto kredyt krótkoterminowy (o którym mowa w §10
uchwa³y) w wysokoci 80.000 z³.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e w obecnym stanie prawnym do wskanika, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych nie wlicza siê kredytów i po¿yczek

krótkoterminowych, a jedynie kwoty zwi¹zane z ich obs³ug¹
(odsetki).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-11/2/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Przemêt
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem
Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Przemêt na 2006 r.
oraz prognozy kwoty d³ugu na lata 2006-2012, wyra¿a:
opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy
Przemêt

UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym w dniu 21 grudnia
2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXVII/344/2005 Rady Gminy ustalone
zosta³y:
- dochody w kwocie -

24.649.534 z³,

- wydatki w kwocie -

23.507.894 z³.

Nadwy¿ka bud¿etu w kwocie 1.141.640 z³ zostanie przeznaczona na sp³atê po¿yczek.
W bud¿ecie na 2006 r. (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) nie
przewidziano przychodów z tytu³u po¿yczek i kredytów. Ustalono rozchody bud¿etu w wysokoci 1.141.640 z³, które dotycz¹ sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 804, 805

 3368 

W §10 ust. 2 uchwa³y w sprawie bud¿etu na 2006 rok Rada
upowa¿ni³a Wójta do zaci¹gania ktrótkoterminowych po¿yczek i kredytów na pokrycie wystêpujacego w ci¹gu roku
niedoboru do wysokoci 1.000.000 z³.
Gmina nie udziela³a porêczeñ oraz nie emitowa³a obligacji
i nie planuje tego w 2006 roku.

- 2012 r.  wyniesie 0
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Przemêt
prognozê d³ugu do 2012 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
- 2006 r.  5,03%

Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy Przemêt Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r. zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi
5.535.000 z³, co stanowi 22,45% planowanych dochodów
bud¿etu.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie 4.393.360
z³, co stanowi 17,82% planowanych dochodów bud¿etu, przy
dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em
w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego
³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ
60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki, co wynika z przepisu art. 170 ustawy o finansach
publicznych. Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych
(wg stanu na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2012 w odniesieniu
do planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
- 2007 r. - wyniesie 3.245.720 z³, co stanowi 12,78% planowanych dochodów
- 2008 r. - wyniesie 2.336.580 z³, co stanowi 8,93% planowanych dochodów

- 2007 r.  4,89%
- 2008 r.  3,80%
- 2009 r.  3,65%
- 2010 r.  3,54%
- 2011 r.  1,12%
- 2012 r.  1,07%
Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e w przed³o¿onej prognozie
d³ugu (pkt III zestawienie tabelaryczne) w pozycji prognozowane dochody bud¿etowe na 2006 r. podano dochody
w kwocie 24.649.606 z³ natomiast w uchwale bud¿etowej na
2006 r. planowane dochody s¹ w wysokoci 24.649.534 z³.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska

- 2009 r. - wyniesie 1.427.440 z³, co stanowi 5,29% planowanych dochodów
- 2010 r. - wyniesie 514.300 z³, co stanowi 1,85% planowanych dochodów
- 2011 r. - wyniesie 257.160 z³, co stanowi 0,89% planowanych dochodów

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-9/4/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Siedlec
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 55
z 2001r., poz. 577 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 172 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem
Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004r. ze zmianami w osobach:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

 3369 

Przewodnicz¹cy: Zdzis³aw Drost
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Beata Rodewald-£aszkowska
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Siedlec na 2006 rok
przed³o¿onego Izbie w dniu 27 grudnia 2005 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu Gminy Siedlec wyra¿a opiniê pozytywn¹
o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Siedlec.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Siedlec na 2006 rok uchwalonym
w dniu 20 grudnia 2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXI/230/05
Rada Gminy Siedlec zaplanowa³a dochody w wysokoci
20.399.893 z³. oraz wydatki w wysokoci 21.898.923 z³.
Deficyt bud¿etu (wykazano zgodnie z art. 168 ustawy
o finansach publicznych) w wysokoci 1.499.030 z³ planuje siê
pokryæ przychodami z kredytów i po¿yczek. Przychody
i rozchody bud¿etu zosta³y ujête w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y
bud¿etowej.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazana zosta³a
równie¿ Prognoza d³ugu i prognoza sp³at krdytów Gminy
Siedlec.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006r. gmina ma zaci¹gniête
zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci
3.892.077 z³ co stanowi 19,07% (górny pu³ap wysokoci d³ugu
wynosi 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych)
planowanych dochodów bud¿etu Gminy Siedlec na 2006r.
Gmina nie zaci¹ga³a innych kredytów ani po¿yczek, nie
emitowa³a obligacji komunalnych ani nie udziela³a ¿adnych
porêczeñ.
Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 5.391.107 z³ (po uwzglêdnieniu planowanych sp³at rat
kredytów i po¿yczek w kwocie 1.164.121 z³ oraz planowanych
do zaci¹gniêcia nowych zobowi¹zañ w kwocie 2.663.151 z³) co
stanowiæ bêdzie 26,43% planowanych dochodów gminy na
2006 r.

Poz. 805

Wysokoæ d³ugu w pozosta³ych latach sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych wielkoci dochodów bud¿etu
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
- 2007 r. - 17,35%
- 2008 r. - 12,14%
- 2009 r. - 7,33%
- 2010 r. - 2,75%
- 2011 r. - 0,00%.
W bud¿ecie Gminy na 2006 r. zaplanowano rodki (rozchody) na sp³atê kredytu i po¿yczki w wysokoci 1.164.121 z³. oraz
wydatki w wysokoci 220.000 z³. na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek - co ogó³em stanowi 6,78%
(górny pu³ap kwoty sp³aty rat kredytów i po¿yczek wynosi
15% - art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) planowanych dochodów bud¿etu gminy na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 roku rat z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy a wysokoæ d³ugu publicznego nie przekroczy
60% planowanych dochodów gminy na 2006 r. oraz w latach
sp³aty d³ugu.
Przed³o¿ona prognoza kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Siedlec jest prawid³owa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy opiniuje jak
w sentencji.
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 806
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UCHWA£A Nr SO-10/3/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy rem
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy rem na 2006 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Gminy rem
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu 29
grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr 334/XLVI/05) ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie -

58.151.269 z³,

- wydatki w kwocie -

62.015.723 z³.

Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 3.864.454 z³. W §1 pkt 3
uchwa³y wskazano, ¿e deficyt bud¿etu zostanie pokryty przy-
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chodami z po¿yczek krajowych i kredytów. W za³¹czniku Nr 3
do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano przychody z tytu³u
kredytów i po¿yczek w kwocie 7.442.808 z³ (z zaci¹gniêtych
po¿yczek na rynku krajowym  7.000.779 z³, z zaci¹gniêtych
po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em
rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE  442.029 z³) oraz
rozchody w kwocie 3.578.354 z³, z tego: wykup papierów
wartociowych  1.500.000 z³, sp³ata otrzymanych krajowych
po¿yczek i kredytów  2.078.354 z³.
Wed³ug za³¹czonej prognozy d³ugu, zad³u¿enie na dzieñ
1.01.2006 r. wynosi³o 13.686.070 z³ Uwzglêdniaj¹c przewidziane do zaci¹gniêcia w 2006 r. kredyty i po¿yczki na rynku
krajowym (7.000.779 z³) oraz wykup innych papierów wartociowych (1.500.000 z³) i sp³aty rat kredytów i po¿yczek
(2.078.354 z³), zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie
17.108.495 z³ (i takie zosta³o wykazane w prognozie). Kwota
ta nie uwzglêdnia planowanej po¿yczki na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej w wysokoci 442.029z³, stosownie do
postanowieñ art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wskanik procentowy d³ugu na koniec 2006 r. do planowanych dochodów wynosi 29,4%, przy dopuszczalnym zad³u¿eniu wynosz¹cym 60% dochodów bud¿etu, w myl art. 170
ustawy o finansach publicznych.
Z prognozy d³ugu jednostki wynika, ¿e zad³u¿enie bêdzie
mia³o tendencjê malej¹c¹ i bêdzie siê kszta³towaæ nastêpuj¹co:
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Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 170
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie

zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ
Gminy. Wg zestawienia jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towa³ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
- 2006 r.  10,2%
- 2007 r.  11,0%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 806, 807

 3371 

o finansach publicznych, do wspomnianego wskanika nie
wlicza siê odsetek od po¿yczek i kredytów zaci¹gniêtych
w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi lub
Funduszu Spójnoci UE.

- 2008 r.  9,7%
-

2009 r.  6,8%
- 2010 r.  5,4%
- 2011 r.  4,8%
- 2012 r.  4,6%

Podany w prognozie w 2006 r. wskanik w wysokoci
10,2% uwzglêdnia kwotê kredytu krótkoterminowego w wysokoci 1.500.000 z³ (o którym mowa §11 uchwa³y bud¿etowej), a tak¿e. odsetki w kwocie 5.000 z³ od po¿yczki na
finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e w obecnym stanie prawnym do wskanika, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, nie wlicza siê odsetek od kredytów
i po¿yczek krótkoterminowych, a jedynie kwoty zwi¹zane z ich
obs³ug¹ (odsetki). Ponadto, w myl art. 169 ust. 3 ustawy

Sp³aty zobowi¹zañ Gminy w latach 2006-2012 nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co
spe³nia warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-10/1/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Wijewo
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. z 2001 r.
Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(t.j z 2005 r. Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze
zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Wijewo na 2006 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ z zastrze¿eniem o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy
Wijewo.

UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu 21
grudnia 2005 r. uchwa³¹ Nr XXXIV/189/05 ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie

6.397.485 z³,

- wydatki w kwocie

6.697.485 z³.

Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 300.000 z³ i ma zostaæ
sfinansowany przychodami z kredytów i po¿yczek (jak wskazano w §3 uchwa³y bud¿etowej).
Stosunek procentowy deficytu bud¿etu do dochodów
wynosi 4,69% (300.000 z³: 6.397.485 z³), przy dopuszczalnym
wskaniku wynosz¹cym 20%.
W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowane
zosta³y przychody w kwocie 300.000 z³ (z tytu³u zaci¹gniêtych
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kredytów i po¿yczek na rynku krajowym) oraz rozchody
w kwocie 0 z³.

kwarta³u nie mo¿e przekraczaæ 60% planowanych w danym
roku bud¿etowym dochodów jednostki.

Na obs³ugê zad³u¿enia zaplanowano wydatki w kwocie
4.000 z³.

Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e przed³o¿ona prognoza nie
przedstawia zad³u¿enia Gminy po roku bud¿etowym 2006,
podczas gdy z przepisu art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych wynika, ¿e opiniowaniu podlega prognoza kwoty
d³ugu danej jednostki, ze szczególnym uwzglêdnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotycz¹cych
uchwalania i wykonywania bud¿etów lat nastêpnych.

W bud¿ecie na 2005 r. nie planowano przychodów z tytu³u
kredytów i po¿yczek, czy te¿ emisji obligacji.
Z przed³o¿onej prognozy kwoty d³ugu wynika, ¿e na dzieñ
1.01.2006 r. Gmina nie posiada³a zad³u¿enia.
Uwzglêdniaj¹c przewidziane do zaci¹gniêcia po¿yczki (nie
planuje siê w 2006 r. sp³at) uznaæ nale¿y, ¿e d³ug Jednostki
na 31.12.2006 r. wyniesie 300.000 z³ i taki zosta³ wykazany
w prognozie.
Kwota ta stanowi 4,69% planowanych dochodów bud¿etu.
W myl przepisu art. 170 ustawy o finansach publicznych
³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na
koniec roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym roku bud¿etowym. Natomiast
w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec

Z tych wzglêdów konieczne jest wykazywanie w prognozie
kwot zad³u¿enia w kolejnych latach bud¿etowych i odniesienie tych kwot do szacowanych dochodów.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.

808
UCHWA£A Nr SO-10/2P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Wolsztyn.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Wolsztyn na 2006 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu, wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Gminy Wolsztyn

UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu
29 grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXXVI/290/2005) ustalone
zosta³y:
- dochody w kwocie -

47.916.245 z³

- wydatki w kwocie -

54.865.245 z³.

Deficyt bud¿etu wynosz¹cy 6.949.000 z³ ma zostaæ sfinansowany przychodami z po¿yczek d³ugoterminowych. W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano przychody
z tego tytu³u w kwocie 9.497.350 z³, a w za³. Nr 2 rozchody
w kwocie 2.548.350 z³ (przeznaczone na sp³atê rat kredytów
i po¿yczek).
Z przed³o¿onej prognozy kwoty d³ugu wynika, ¿e na dzieñ
1.01.2006 r. Gmina posiada³a zad³u¿enie w wysokoci
11.145.961,49 z³.
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Uwzglêdniaj¹c przewidziane do zaci¹gniêcia w 2006 r.
po¿yczki (9.497.350 z³), a tak¿e sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u
kredytów i po¿yczek (2.548.350 z³), d³ug na 31.12.2006 r.
wyniesie 18.049.961,49 z³ i taki zosta³ wykazany w progno-
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zie. Kwota ta stanowi 37,76% planowanych dochodów bud¿etu.
Z prognozy wynika równie¿, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie
do roku 2016 i bêdzie mia³ tendencjê malej¹c¹, co obrazuje
poni¿sza tabela:
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W myl przepisu art. 170 ustawy o finansach publicznych
³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na
koniec roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym roku bud¿etowym, a w trakcie
roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ
Gminy. Wg zestawienia Jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towa³ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
- 2006 r.  5,63%
- 2007 r.  5,67%
- 2008 r.  5,69%
- 2009 r.  5,71%
- 2010 r.  5,63%
- 2011 r.  5,60%

- 2012 r.  4,12%
- 2013 r.  4,02%
- 2014 r.  2,18%
- 2015 r.  0,62%
- 2016 r.  0,19%
Sp³aty zobowi¹zañ Gminy w latach 2006-2016 nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co
spe³nia warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
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UCHWA£A nr SO  9/4-P/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Doruchów
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. zmieniony zarz¹dzeniami nr 16/2005 z dnia 7 kwietnia
2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Teresa Marczak,
Cz³onkowie:
Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz. 577) oraz art. 172 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Doruchów wyra¿a opiniê
pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Doruchów dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XXXIII/136/2005 Rady Gminy w Doruchowie
z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na rok 2006,
- informacjê Gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach
2006 - 2014, prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu
w latach 2006  2014,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31
grudnia roku 2004,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do dnia 31 grudnia roku 2004 r.,
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- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do koñca I, II, III
kwarta³u roku 2005,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II, III kwarta³u roku 2005.
Uchwalony bud¿et na 2006 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 10.031.406 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
11.525.056 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie 1.493.650 z³ sfinansowany zostanie przychodami z po¿yczek i kredytów, które
ustalono ogó³em w kwocie 1.800.000 z³. Rozchody z tytu³u
sp³at rat kredytów i po¿yczek ustalono w kwocie 306.350 z³.
Z kwartalnych sprawozdañ Rb  Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego wynika, ¿e kwota d³ugu gminy wynosi³a:
- na koniec 2004 r.  1.042.610 z³ z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych, co stanowi³o 12,10% wykonanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec I kwarta³u 2005 r.  969.523 z³ z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych, co stanowi³o 10,56% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec II kwarta³u 2005 r.  896.435 z³ z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych, co stanowi³o 9,72% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec III kwarta³u 2005 r.  823.348 z³ z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych, co stanowi³o 8,85% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych.
Na koniec 2005 r. wg przedstawionej prognozy zad³u¿enie
Gminy wyniesie 746.260 z³  co stanowiæ bêdzie 7,90%.
Wed³ug prognozy d³ug gminy oraz wskaniki zad³u¿enia
i sp³aty zad³u¿enia w latach 2006 - 2014 przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2014
planowane zad³u¿enie gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w danym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym
roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi
odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy.

bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak

Spe³nia to wymóg art. 170 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO-0951/36p/14/Pi/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Bia³oliwie
Nr 137/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie prognozy kwoty d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 24/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Bia³oliwie Nr 137/05 z dnia 30
grudnia 2005r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Planowany d³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2005 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów wynosi 1.121.966 z³, i stanowi

12,95% planowanych dochodów w 2005 r., co spe³nia³o
postanowienia art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 14, poz. 148
ze zm.).
Po uwzglêdnieniu planowanych w 2006 r. przychodów
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów, planowanych rozchodów
z tytu³u sp³at rat kredytów oraz prognozowanych dochodów:
1. Przewidywana sp³ata rat kredytów wraz z odsetkami
w latach 2006  2009 stanowi  2006 r.  8,73%, 2007 r.
 5,09%, 2008 r.  4,71%, 2009 r.  4,03% prognozowanych
dochodów; wg stanu prawnego na dzieñ 31 grudnia
2005 r. wskanik w 2006 r. stanowi 9,96% planowanych
dochodów.
2. Przewidywany d³ug nominalny na koniec roku 2006 i lata
nastêpne stanowi  2006 r.  13,18%, 2007r.  8,35%,
2008 r.  3,94% prognozowanych dochodów.
Zatem na dzieñ wydania opinii w 2006 r. zostan¹ spe³nione wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104), a na dzieñ podejmowania przedmiotowego zarz¹dzenia art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
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Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2009 kszta³tuje siê na poziomie od 0,92% do
3,76%. W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych
dochodów jest realne do osi¹gniêcia w 2006 r. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ za³o¿enie wzrostu dochodów nie mo¿e
przekroczyæ wskanika inflacji.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.

811
UCHWA£A SO.-0951/15/16/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Brodnica
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Karol Chyra
Cz³onkowie:
Gra¿yna Wróblewska
Leon Pa³ecki
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Brodnica na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXX/174/2005 z dnia
20.12.2005r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 30 grudnia 2005 r.
wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu Gminy Brodnica wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Brodnica na 2006 r. uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXX/174/2005 z dnia 20 grudnia
2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
9.255.386 z³ i wydatki w wysokoci 9.933.154 z³. Deficyt
bud¿etu wynosi 677.768 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z tytu³u:
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 350.000 z³ (§952),
- innych rozliczeñ krajowych w kwocie 130.000 (§955),
- nadwy¿ki z lat ubieg³ych w kwocie 247.768 (§957).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
50.000 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i
kredytów (§992).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2010
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami, nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Karol Chyra
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-0951/38p/14/Pi/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Budzyñ
Nr 165/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie prognozy kwoty d³ugu gminy Budzyñ
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 24/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej w
zarz¹dzeniu Wójta Gminy Budzyñ Nr 165/2005 z dnia 30
grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:

Po uwzglêdnieniu planowanych w 2005 roku przychodów
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów oraz planowanych rozchodów
z tytu³u sp³at rat kredytów planowany stan zad³u¿enia na
koniec 2005 r. wyniesie 1.928.750 z³, i stanowi 11,48% planowanych dochodów na 2005 rok, co spe³nia³o postanowienia
art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 14,poz. 148
ze zm.).
Po uwzglêdnieniu planowanych w 2006 r. przychodów
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów, planowanych rozchodów
z tytu³u sp³at rat kredytów oraz prognozowanych dochodów:
1. Przewidywana sp³ata rat kredytów wraz z odsetkami,
w latach 2006  2012 stanowi  2006 r.  5,64%, 2007 r.
 5,77%, 2008 r.  7,12%, 2009 r.  5,39%, 2010 r.  4,92%,
2011 r.  4,20%, 2012 r.  3,38% prognozowanych dochodów; wg stanu prawnego na dzieñ 31 grudnia 2005 r.
wskanik w 2006 r. stanowi 11,36% planowanych dochodów.
2. Przewidywany d³ug nominalny w latach 2006 - 2012
stanowi  2006r.  21,71%, 2007 r.  23,91%, 2008 r. 
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17,31%, 2009 r.  12,32%, 2010 r.  7,72%, 2011 r.  3,73%
prognozowanych dochodów.
Zatem na dzieñ wydania opinii w 2006 r. zostan¹ spe³nione wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104), a na dzieñ podejmowania przedmiotowego zarz¹dzenia art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2012 kszta³tuje siê na poziomie od 1,81% do
8,90%. W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych
dochodów jest realne do osi¹gniêcia w 2006 r. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ za³o¿enie wzrostu dochodów nie mo¿e
przekroczyæ wskanika inflacji.

Prognozowane dochody i wydatki zapewniaj¹ sp³aty zaci¹gniêtych rat kredytów i po¿yczek (zgodnie z treci¹ podjêtych
uchwa³) przy zabezpieczeniu realizacji obligatoryjnych zadañ
bie¿¹cych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO.-0951/18p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku
ze zmian¹ bud¿etu na 2005 r. dokonan¹ w dniu 28 grudnia 2005 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004
r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy Czarnków wyra¿a opiniê pozytywn¹

UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej w
Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Czarnków Nr 214/I/05 z dnia 30
grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W 2005 r. Gmina Czarnków planowa³a zaci¹gn¹æ kredyty
w wysokoci 1.443.784 z³ oraz po¿yczkê na finansowanie
zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z
bud¿etu Unii Europejskiej w wysokoci 1.605.387 z³.
Kwota rat po¿yczek i kredytów zaci¹gniêtych na rynku
krajowym oraz odsetek przypadaj¹cych do sp³aty w 2005 r.
wynosi³a 1.084.787 z³, co stanowi 5,49% planowanych na ten
rok dochodów. D³ug (nominalny) na dzieñ 31.12.2005 r. z
tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na rynku krajowym
wynosiæ bêdzie 2.393.784 z³, co stanowi 12,13% planowanych
na ten rok dochodów.
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Powy¿sze wskaniki ustalone zosta³y bez kwoty przychodów zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej.
Przedstawiona prognoza kszta³towania siê i sp³aty d³ugu
publicznego nie zawiera prognozowanych dochodów Gminy
w poszczególnych latach sp³aty kredytów i po¿yczek, co
uniemo¿liwia obliczenie procentowych wskaników sp³at rat
kredytów i po¿yczek w poszczególnych latach oraz kwot d³ugu
nominalnego na koniec przysz³ych lat bud¿etowych.
Uwzglêdniaj¹c przepisy art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3
ustawy o finansach publicznych, Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³,

¿e przedstawiona prognoza kwoty d³ugu spe³nia wymogi art.
169 ust. 1 i art. 170 wymienionej ustawy.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO.-0951/20p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy Czarnków wyra¿a opiniê pozytywn¹.

Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk

Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Czarnków Nr 215/I/05 z dnia 30
grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:

dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004
r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

W 2006 r. Gmina Czarnków planuje zaci¹gn¹æ kredyty
w wysokoci 2.025.212 z³ oraz po¿yczki na finansowanie
zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z
bud¿etu Unii Europejskiej w wysokoci 2.016.675 z³.
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UZASADNIENIE

D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat po¿yczek
wraz z odsetkami w latach 2006 - 2009 kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:
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Jednoczenie Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e Rada upowa¿ni³a Wójta do zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji
papierów wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku przejciowego deficytu bud¿etu do kwoty 300.000 z³, ale
w bud¿ecie nie zaplanowa³a wydatków (z tytu³u odsetek) na
ewentualn¹ obs³ugê tego przejciowego d³ugu, które wlicza
siê do ³¹cznej kwoty sp³at przypadaj¹cych w roku bud¿etowym.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO- 0951/46p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta Czarnków
Nr 170/06 z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie prognozy d³ugu Gminy Miasta Czarnków w latach 2006-2013
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta Czarnków Nr 170/06 z dnia 3 stycznia
2006 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Stan zad³u¿enia na 31 grudnia 2004 r. wg sprawozdania
Rb-Z wyniós³ ³¹cznie 5.515.200 z³, w tym z tytu³u kredytów
i po¿yczek 2.015.200 z³ oraz papierów wartociowych

3.500.000 z³, co stanowi 25,29% wykonanych dochodów bud¿etu w 2004 r.
Przewidywany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek na 31 grudnia 2005 r. (wg za³o¿eñ prognozy d³ugu)
wyniesie 3.633 tys. z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów bud¿etu na 2006 r. d³ug nominalny na
dzieñ 31 grudnia 2006 r. wyniesie 7.293,3 tys. z³, a po
wy³¹czeniu rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE 
6.550,5 tys. z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2006 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek, wykupu
obligacji komunalnych wraz z odsetkami, kwoty do której
Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki i kredyty krótkoterminowe
w 2006 r. oraz prognozowanych dochodów:
1) przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów, wykup
obligacji komunalnych wraz z odsetkami w latach 2006 
2013 stanowi: 2006 r.  8,21%, 2007r.  12,72% (po
wy³¹czeniu sp³at okrelonych w umowie z podmiotem
dysponuj¹cym funduszami UE  9,55%), 2008 r.  5,92%,
2009 r.  6,06%, 2010 r.  4,09%, 2011 r.  3,90%, 2012 r.
 3,70%, 2013 r.  3,53% prognozowanych dochodów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 815, 816

 3381 

2) przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  31,73% (po wy³¹czeniu zad³u¿enia wynikaj¹cego
z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE 
28,49%), 2007 r.  20,94%, 2008 r.  16,39%, 2009 r. 
11,59%, 2010 r.  8,61%, 2011 r.  5,69%, 2012 r.  2,82%
prognozowanych dochodów.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2013 kszta³tuje siê na poziomie od 0,8% do
1,8%. W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych
dochodów w 2006 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata nie powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku bud¿etowego.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2006 r.
prognoza kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 113 oraz art. 114

ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie art. 169. ust.
1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO.-0951/25p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004
r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art. 172

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy Damas³awek wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Damas³awek Nr Or.152/15/05 z
dnia 30 grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W 2006 r. Gmina Damas³awek planuje zaci¹gn¹æ kredyty
w wysokoci 1.743.772 z³.
D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat
po¿yczek wraz z odsetkami w latach 2006 - 2011 kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:
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Jednoczenie Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e Rada upowa¿ni³a Wójta do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego deficytu bud¿etu
do kwoty 300.000 z³, ale w bud¿ecie nie zaplanowa³a wydatków (z tytu³u odsetek) na ewentualn¹ obs³ugê tego przejciowego d³ugu, które nale¿y uwzglêdniæ przy obliczaniu wskanika sp³at.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.

Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
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UCHWA£A Nr SO.-0951/26p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku
ze zmian¹ bud¿etu na 2005 r. dokonan¹ w dniu 29 grudnia 2005 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art.

172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy Damas³awek wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Damas³awek Nr Or.152/14/05 z
dnia 30 grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W 2005 r. Gmina Damas³awek planowa³a zaci¹gn¹æ po¿yczkê w wysokoci 129.436 z³.
D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat po¿yczek
wraz z odsetkami w latach 2006  2008 kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:
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Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO- 0951/45p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Kaczory
Nr 161/2006 z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie prognozy kszta³towania siê kwoty d³ugu
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹

UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Kaczory Nr 161/2006 z dnia 2 stycznia
2006 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Stan zad³u¿enia na 31 grudnia 2004 r. wg sprawozdania
Rb-Z wyniós³ ³¹cznie 8.390.336 z³, w tym z tytu³u kredytów
i po¿yczek 8.057.324 z³ oraz zobowi¹zañ wymagalnych
333.012 z³, co stanowi 66,91% wykonanych dochodów bud¿etu w 2004 r. Zatem wykonanie bud¿etu za 2004 r. naruszy³o
postanowienia art. 114 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Przewidywany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek na 31 grudnia 2005 r. (wg za³o¿eñ prognozy d³ugu)
wyniesie 6.731.264 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 818, 819

 3384 

Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów bud¿etu na 2006 r. d³ug nominalny na
dzieñ 31 grudnia 2006 r. wyniesie 5.069.169 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2006 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz
z odsetkami, kwoty do której Wójt mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki
i kredyty krótkoterminowe w 2006 r. oraz prognozowanych
dochodów:
1) przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami w latach 2006  2012 stanowi: 2006 r. 
10,06%, 2007 r.  11%, 2008 r.  11,09%, 2009 r.  5,26%,
2010 r.  3,52%, 2011 r.  3,10%, 2012 r.  0,44% prognozowanych dochodów.
2) przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  36,15%, 2007 r.  27,73%, 2008 r.  12,48%,
2009 r.  7,14%, 2010 r.  3,57%, 2011 r.  0,44% prognozowanych dochodów.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2012 kszta³tuje siê na poziomie od 0,7% do

4,14%. W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych
dochodów w 2006 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata nie powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku bud¿etowego.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2006 r.
prognoza kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 113 oraz art. 114
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie art. 169. ust.
1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.

819
UCHWA£A nr SO  14/1-P/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Kêpno
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. zmieniony zarz¹dzeniem nr 16/2005 z dnia 7 kwietnia
2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca Zofia Kowalska,
Cz³onkowie:
Zofia Freitag,
Idzi Kalinowski,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2005 r., nr 249, poz. 2104) o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu Miasta i Gminy Kêpno wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta
i Gminy Kêpno dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XXVII/170/2004 r. Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bud¿etu Gminy Kêpno
na 2005 r. ze zmianami,
- uchwa³ê nr XXXVIII/249/2005 r. Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie bud¿etu Gminy Kêpno
na 2005 r. ze zmianami,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Wed³ug Rb - Z - sprawozdania o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31
grudnia roku 2004 wynika, ¿e kwota d³ugu Miasta i Gminy
Kêpno z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na koniec
2004 r. wynosi³a 8.780.156 z³, z czego zad³u¿enie z tytu³u
kredytów i po¿yczek stanowi³o kwotê 8.744. 200 z³, z tytu³u
zobowi¹zañ wymagalnych kwotê 35.956 z³, co stanowi³o
22,12% wykonanych dochodów bud¿etowych. Na koniec
I kwarta³u 2005 roku d³ug gminy wynosi³ 9.472.100 z³, co
stanowi³o 20,41% planowanych w tym okresie dochodów
bud¿etowych. Z kolei na koniec II kwarta³u 2005 r. d³ug gminy
wynosi³ 10.772.561 z³, co stanowi³o 23,16% planowanych
w tym okresie dochodów bud¿etowych. Na koniec III kwarta³u
d³ug gminy wynosi³ 11.914.767 z³, co stanowi³o 25,37% planowanych dochodów bud¿etowych. W sk³ad d³ugu gminy
w 2005 r. wchodzi³y zarówno zobowi¹zania z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów jak i zobowi¹zania wymagalne.
W bud¿ecie gminy na 2005 r. planowane by³y przychody
z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na rynku krajowym
w kwocie 5.521.364 z³, z przed³o¿onej prognozy d³ugu wynika,
i¿ gmina zrealizowa³a te przychody z kredytów i po¿yczek
w kwocie 3. 820.700 z³.

- prognozê d³ugu gminy Kêpno na lata 2005 2016,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31
grudnia roku 2004,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za I, II i III kwarta³ 2005 r.,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do dnia 31 grudnia roku 2004 r.,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za I, II i III kwarta³
2005 r.,
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Miasta i Gminy Kêpno na 2006 r. zaplanowano
dochody bud¿etowe w wysokoci 41.323.625 z³, wydatki bud¿etowe w wysokoci 45.766.850 z³. Przewidywany deficyt
bud¿etu w kwocie 4.443.225 z³ pokryty bêdzie przychodami
z po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej i kredytu bankowego w ³¹cznej wysokoci 5.041.767 z³. W bud¿ecie na 2005 r. Miasto i Gmina
planuje rozchody bud¿etu (sp³aty kredytów i po¿yczek)
w wysokoci 598.542 z³.

5 














=

 

  














Poz. 819
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2005  2016 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy
kszta³tuje nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005  2016
planowane zad³u¿enie gminy na koniec danego roku nie
przekroczy 60% planowanych dochodów jednostki w roku
bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty
w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz
z nale¿nymi od nich odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy. Zachowane zosta³y zatem
wymogi wynikaj¹ce z przepisów art. 170 ust. 1 i 2 oraz art. 169
ustawy o finansach publicznych.

Uwzglêdniaj¹c zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 294, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³, jak w uchwale.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Kowalska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 820

 3386 

820
UCHWA£A Nr SO.-0951/71/17/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Komorniki
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust 1. pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze
zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Aniela Michalec
Cz³onkowie:
Gra¿yna Wróblewska
Karol Chyra
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Komorniki na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XLIII/263/2005 z dnia
28 grudnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 4 stycznia
2006 roku oraz przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kwoty d³ugu
publicznego wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Komorniki na 2006 rok uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Nr XLIII/263/2005 z dnia 28 grudnia
2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
29.759.735 z³ i wydatki w wysokoci 30.775.735 z³. Deficyt
bud¿etu wynosi 1.016.000 z³. W bud¿ecie zaplanowane zosta³y
rozchody w kwocie 2.984.000 z³ z tytu³u przypadaj¹cych do
sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów (§992).
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym w wysokoci 4.000.000 z³ (§952).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kwoty d³ugu na lata
2005-2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê bêdzie
nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005-2010
planowane zad³u¿enie na koniec roku nie przekroczy 60%
dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami oraz kredytem/po¿yczk¹ krótkoterminow¹ nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy, a wiêc
warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych zostanie spe³niony.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aniela Michalec
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 821

 3387 
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UCHWA£A Nr SO-0951/27p/14/Pi/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Lubasz
Nr 63/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie prognozy d³ugu Gminy Lubasz
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 24/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104.) o prognozie
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Lubasz Nr 63/2005 z dnia 30
grudnia 2005r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Planowany d³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2004 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 4.305.330 z³. Zatem planowany stan zad³u¿enia na dzieñ 31 grudnia 2004 r. stanowi
39,44% wykonanych dochodów w 2004 r., co spe³nia³o postanowienia art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 14, poz. 148 ze zm.)
Po uwzglêdnieniu planowanych w 2005 roku przychodów
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek oraz planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek i wykupu
obligacji komunalnych planowany stan zad³u¿enia na koniec
2005 r. wyniesie 4.429.400 z³.
Po uwzglêdnieniu w 2006 r. planowanych przychodów
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów, po¿yczek, i wykupu
obligacji komunalnych, oraz prognozowanych dochodów:

1. Przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów, wykupu
obligacji komunalnych wraz z odsetkami, kwoty do której
Wójt mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki i kredyty krótkoterminowe
stanowi w:  2006 r.  14,93% (po w³¹czeniu sp³at okrelonych w umowie z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  16,50), 2007 r.  14,89%, 2008 r.  6,17%, 2009 r.
 6,56%, 2010 r.  4,56%, 2011 r. 3,58%, 2012 r.  2,85%,
2013 r.  2,84%, 2014 r.  1,79%, 2015 r.  0,67%, 2016 r.
 0,63%, 2017 r.  0,61% prognozowanych dochodów, wg
stanu prawnego od 1.01.2006 r. wskanik w 2006 roku
wynosi 11,48% prognozowanych dochodów.
2. Przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  38,48%, 2007 r.  25,31%, 2008 r.  20,61%, 2009
r.  15,21%, 2010 r.  11,51%, 2011 r. - 8,57%, 2012 r. 
6,14%, 2013 r.  3,51%, 2014 r.  1,83%, 2015 r.  1,21%,
2016 r.  0,60% prognozowanych dochodów.
Zatem na dzieñ wydania opinii w 2006 r. zostan¹ spe³nione wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.249, poz.
2104), a na dzieñ podejmowania przedmiotowego zarz¹dzenia art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2017 kszta³tuje siê na poziomie od 0,48% do
0,74%. W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych
dochodów jest realne do osi¹gniêcia w 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ za³o¿enie wzrostu dochodów nie mo¿e
przekroczyæ wskanika inflacji.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 822

 3388 
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UCHWA£A Nr SO.-0951/22p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004
r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
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publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy Miasteczko Krajeñskie wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej w
Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Miasteczko Krajeñskie Nr 49/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W 2006 r. Gmina Miasteczko Krajeñskie planuje zaci¹gn¹æ
kredyt w wysokoci 607.984 z³.
D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat po¿yczek
wraz z odsetkami w latach 2006 - 2009 kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:
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Jednoczenie Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ w za³¹czniku
do Zarz¹dzenia Nr 49/2005 w pozycji 7 zatytu³owanej Prognozowane wydatki bie¿¹ce faktycznie podano wartoci
wydatków ogó³em (tj. bie¿¹cych i maj¹tkowych razem). Zdaniem Sk³adu Orzekaj¹cego dla potrzeb monitorowania zdolnoci kredytowej i poprawnoci kszta³towania siê kwoty
d³ugu Gminy, powinno siê podawaæ tylko wydatki bie¿¹ce
(bez wydatków maj¹tkowych)  art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a
ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 823

 3389 
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UCHWA£A Nr SO- 0951/44p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Okonek
Nr 81/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego gminy Okonek
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:

1) przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami w latach 2006  2011 stanowi: 2006 r.  4,60%,
2007 r.  3,52%, 2008 r.  3,69%, 2009 r.  3,53%, 2010 r.
 2,08%, 2011 r.  1,89% prognozowanych dochodów.

Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan

2) przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  14,22%, 2007 r.  10,14%, 2008 r.  6,80%,
2009 r.  3,56%, 2010 r.  1,73% prognozowanych dochodów.

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Okonek Nr 81/2005 z dnia 29
grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
D³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2004 r. (wg sprawozdania Rb-Z) wyniós³ 1.024.444 z³, co stanowi³o 7,31% wykonanych dochodów bud¿etu w 2004 r. Natomiast przewidywany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek na 31 grudnia
2005 r. (wg za³o¿eñ prognozy d³ugu) wyniesie 899.395 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów bud¿etu na 2006 r. d³ug nominalny na
dzieñ 31 grudnia 2006 r. wyniesie 2.227.240 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2006 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz
z odsetkami, kwoty do której Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki i kredyty krótkoterminowe w 2006 r. oraz prognozowanych
dochodów:

Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2011 kszta³tuje siê na poziomie od 0,6% do
8,6%. W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych
dochodów w 2006 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata nie powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku bud¿etowego.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2006 r.
prognoza kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 113 oraz art. 114
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie art. 169. ust.
1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 824, 825

 3390 

824
UCHWA£A Nr SO-0951/49p/12/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kwoty d³ugu przedstawionej w Uchwale Nr XLIII/534/05
Rady Miasta Pi³y z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w bud¿ecie miasta Pi³y na 2005 rok
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.)w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Ryszard Auksztulewicz
Cz³onkowie:
Krystyna Stró¿yk
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)
o prognozie kwoty d³ugu Miasta Pi³y wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE

cjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych z udzielonych porêczeñ
wynosi 6.990.000 z³, co stanowi 5,24% planowanych na ten
rok dochodów bud¿etowych. D³ug (nominalny) na dzieñ
31.12.2005 r. z tytu³u emisji papierów wartociowych i zaci¹gniêtej po¿yczki wynosiæ bêdzie 23.498.800 z³, co stanowi
17,60% planowanych na ten rok dochodów bud¿etowych.
Udzia³ procentowy kwoty d³ugu nominalnego oraz udzia³
procentowy wykupu papierów wartociowych obliczono tylko
na rok bud¿etowy 2005 z uwagi na to, ¿e przedstawiona
prognoza d³ugu gminy nie zawiera prognozowanych kwot
dochodów bud¿etowych na lata nastêpne.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.

Na podstawie za³¹czonej do uchwa³y Nr XLIII/534/05 Rady
Miasta Pi³y z dnia 29 grudnia 2005 r. prognozy kwoty d³ugu
Miasta Pi³y Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Miasto Pi³a w roku 2005 zaplanowa³a emisjê papierów
wartociowych na kwotê 4.600.000 z³ i zaci¹gniêcie po¿yczki
w wysokoci 298.800 z³. Kwota przypadaj¹ca w 2005 roku na
wykup papierów wartociowych wraz z odsetkami oraz poten-

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Ryszard Auksztulewicz
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.

825
UCHWA£A Nr 6/ SO- 7/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Przykona na 2006 rok
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Przykona na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 2 stycznia 2006r. oraz prognozy kwoty
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu
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Poz. 825

 3391 
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Przykona na 2006 uchwalonym w dniu
21 grudnia 2005 r (uchwa³¹ Nr XL/222/05) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 15.054.076 z³ i wydatki
w wysokoci 15.337.326 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 283.250 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody z po¿yczek i kredytów
krajowych w kwocie 550.000 z³, a tak¿e zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 266.750 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek, kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co:















 


























 





Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie po¿yczek:
- Nr 33/P/OW/I/05 z dnia 27.07.2005 r.
- Nr 132/P/OW/I/05 z dnia 14.11.2005 r.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u transzy po¿yczki z WFOiGW w 2006 r. wynikaj¹cej
z umowy po¿yczki nr 132/P/OW/I/05 z dnia 14.11.2005 r
w wysokoci 550.000 z³.
Gmina Przykona nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zwiera okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005
roku wynika, ¿e w Gmina Przykona nie udziela³a gwarancji
i porêczeñ.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.

Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych
z udzielonych przez Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e
przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast
w myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota
d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku
bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie
roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 826

 3392 

826
UCHWA£A Nr SO- 0951/39p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Rogona
Nr 134/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie okrelenia prognozy sp³aty d³ugu Gminy Rogono w latach 2005-2012
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Burmistrza Rogona Nr 134/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
D³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2004 r. z tytu³u
kredytów i po¿yczek wyniós³ 4.332.530 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów (z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek) oraz planowanych rozchodów (sp³at rat kredytów i po¿yczek) bud¿etu na 2005 r. d³ug
nominalny na dzieñ 31 grudnia 2005 r. wyniesie 8.945.904 z³,
a po wy³¹czeniu rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE 
5.194.376 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2005 r.
z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek, planowanych rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami a tak¿e kwoty, do której Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ
po¿yczki i kredyty krótkoterminowe w 2005 r. oraz prognozowanych dochodów:
1) przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami oraz kwoty, do której Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki i kredyty krótkoterminowe w 2005 r. w latach
2005  2012 stanowi: 2005 r.  9,21% (po wy³¹czeniu sp³at

okrelonych w umowie z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  6,34%), 2006 r.  36,18% (po wy³¹czeniu
sp³at okrelonych w umowie z podmiotem dysponuj¹cym
funduszami UE  4,99%), 2007 r.  13,02% (po wy³¹czeniu
sp³at okrelonych w umowie z podmiotem dysponuj¹cym
funduszami UE  5,85%), 2008 r.  5,66%, 2009 r.  4,49%,
2010 r.  3,19%, 2011 r.  2,05%, 2012 r.  1,46% prognozowanych dochodów.
2) przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2005 r.  32,35% (po wy³¹czeniu zad³u¿enia wynikaj¹cego
z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE 
18,79%), 2006 r.  30,28% (po wy³¹czeniu zad³u¿enia
wynikaj¹cego z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  22,46%), 2007 r.  15,34%, 2008r.  11,03%,
2009r.  6,57%, 2010r.  3,45%, 2011r.  1,45% prognozowanych dochodów.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2005-2012 kszta³tuje siê na poziomie od (-) 5% do 9%.
W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych dochodów w 2005 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy
wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata
nie powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku
bud¿etowego.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2005 r.
prognoza kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 113 oraz art. 114
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie art. 169. ust.
1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 827

 3393 

827
UCHWA£A Nr SO- 0951/42p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin
Nr 61/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie sp³aty d³ugu miasta i gminy Szamocin w latach 2006-2011
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin Nr 61/2005 z dnia
30 grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
D³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2004 r. wg sprawozdania Rb-Z wyniós³ 4.955.480 z³, w tym z tytu³u kredytów
i po¿yczek  3.542.448 z³, wyemitowanych papierów wartociowych  1.400.000 z³ oraz wymagalnych zobowi¹zañ 
13.032 z³ i stanowi³ 46,44% wykonanych dochodów bud¿etu
w 2004 r.
Natomiast przewidywany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na
31 grudnia 2005 r. (wg za³o¿eñ prognozy d³ugu) wyniesie
2.579.536 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów bud¿etu na 2006 r. d³ug nominalny na
dzieñ 31 grudnia 2006 r. wyniesie 4.463.004 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2006 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych

rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek oraz wykupu
obligacji komunalnych wraz z odsetkami, kwoty do której
Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki i kredyty krótkoterminowe
w 2006 r. oraz prognozowanych dochodów:
1) przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów oraz wykup
obligacji komunalnych wraz z odsetkami w latach 2006 
2011 stanowi: 2006 r.  9,81%, 2007 r.  10,04%, 2008 r.
 7,99%, 2009 r.  8,17%, 2010 r.  7,63%, 2011 r.  3,78%
prognozowanych dochodów.
2) przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  34,30%, 2007 r.  25,47%, 2008 r.  18,38%,
2009 r.  10,86%, 2010 r.  3,62% prognozowanych dochodów.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2011 kszta³tuje siê na poziomie 1,5%. W ocenie
Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych dochodów
w 2006 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata nie
powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku bud¿etowego.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2006 r.
prognoza kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 113 oraz art. 114
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie art. 169. ust.
1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 828

 3394 

828
UCHWA£A Nr SO.-0951/30p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art.
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172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy W¹growiec wyra¿a opiniê pozytywn¹
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy w W¹growcu Nr 132/05 z dnia 30
grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W 2006 r. Gmina W¹growiec planuje zaci¹gn¹æ po¿yczkê
w wysokoci 3.600.000 z³.
D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat po¿yczek
wraz z odsetkami w latach 2006 - 2012 kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:
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Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 829

 3395 

829
UCHWA£A Nr SO.-0951/32p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Miasta W¹growiec wyra¿a opiniê pozytywn¹.

Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk

Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta W¹growca Nr 241/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:

dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art.
172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
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UZASADNIENIE

W 2006 r. Miasto W¹growiec planuje zaci¹gn¹æ kredyty
w wysokoci 6.235.920 z³ oraz wyemitowaæ papiery wartociowe w wysokoci 2.400.000 z³.
D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat kredytów i wykupu papierów wartociowych wraz z odsetkami
w latach 2006 - 2013 kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co:
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Jednoczenie Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e Rada upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego deficytu
bud¿etu do kwoty 600.000 z³, ale w bud¿ecie nie zaplanowa³a
wydatków (z tytu³u odsetek) na ewentualn¹ obs³ugê tego
przejciowego d³ugu, które nale¿y uwzglêdniæ przy obliczaniu
wskanika sp³at.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.

Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 830, 831

 3396 

830
UCHWA£A Nr SO-0951/17p/12/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kwoty d³ugu przedstawionej w uchwale Nr XXXII/236/2005
Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. ze zm. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Ryszard Auksztulewicz
Cz³onkowie:
Halina Kurjan
Krystyna Stró¿yk
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)
o prognozie kwoty d³ugu Miasta i Gminy Wronki wyra¿a
opiniê pozytywn¹.

Kwota rat po¿yczek i kredytów wraz z odsetkami przypadaj¹cymi do sp³aty w 2006 r. wynosi 2.358.989 z³, co stanowi
7,71% planowanych na ten rok dochodów bud¿etowych. D³ug
(nominalny) na dzieñ 31.12.2006 r. z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów wynosiæ bêdzie 9.609.002 z³, co stanowi
31,39% planowanych na ten rok dochodów bud¿etowych.
Sp³aty rat po¿yczek i kredytów wraz z odsetkami jak i d³ug
nominalny obliczono tylko na rok bud¿etowy 2006, gdy¿
prognoza nie zawiera danych na lata nastêpne.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Ryszard Auksztulewicz

UZASADNIENIE
Na podstawie za³¹czonej do uchwa³y Nr XXXII/236/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r. prognozy sp³aty d³ugu Sk³ad
Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W 2006 r. Miasto i Gmina Wronki planuje zaci¹gn¹æ
kredyty i po¿yczki w wysokoci 5.703.989 z³.

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

831
UCHWA£A Nr SO-0951/35p/12/Pi/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Z³otów
Nr 153/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie prognozy d³ugu Gminy na rok 2006
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 24/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004r. (ze zm.) w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: Ryszard Auksztulewicz
Cz³onkowie:
Halina Kurjan
Krystyna Stró¿yk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 831, 832

 3397 

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm./ w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r.
o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104./ o prognozie
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Z³otów Nr 153/2005 z dnia 30
grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Planowany d³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2005 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wynosi 3.195.000
z³. Zatem planowany stan zad³u¿enia na dzieñ 31 grudnia
2005 r. stanowi 19,16% planowanych dochodów w 2005 r., co
spe³nia³o postanowienia art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr
14, poz. 148 ze zm.)

2. Przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  35,84%, 2007 r.  21,08%, 2008 r.  10,69%,
2009 r.  5,64%, prognozowanych dochodów.
Zatem na dzieñ wydania opinii w 2006 r. zostan¹ spe³nione wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.249, poz.
2104), a na dzieñ podejmowania przedmiotowego zarz¹dzenia art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy zauwa¿a, ¿e w 2007 r. przewidywana
sp³ata rat po¿yczek i kredytów wg przedstawionej do opiniowania prognozy przekroczy ustawowy wskanik 15%, co
spowodowa³oby naruszenie prawa. W tej sytuacji nale¿y
podj¹æ niezw³oczne dzia³ania w celu doprowadzenia do zgodnoci z prawem wysokoci sp³at we wszystkich latach objêtych prognoz¹.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.

Po uwzglêdnieniu w 2006 r. planowanych przychodów
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek, oraz prognozowanych dochodów:
1. Przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów, wraz
z odsetkami stanowi w:  2006 r.  9,69%, 2007 r.  15,16%,
2008 r.  10,69%, 2009 r.  5,15%, 2010 r.  5,71%,
prognozowanych dochodów.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Ryszard Auksztulewicz
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.

832
UCHWA£A Nr SO  19/4-P/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 17 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Jaraczewo
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. zmieniony zarz¹dzeniami nr 16/2005 z dnia 7 kwietnia
2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Teresa Marczak,
Cz³onkowie:
Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst

jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz. 577) oraz art. 172 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Jaraczewo wyra¿a opiniê
pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Jaraczewo dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

- uchwa³ê nr XXXVIII/194/05 Rady Gminy Jaraczewo z dnia
29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Jaraczewo na 2006 rok,
- informacjê Gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach
2006 - 2009, prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu
w latach 2006  2009,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do koñca I, II, III
kwarta³u roku 2005,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II, III kwarta³u roku 2005.
Uchwalony bud¿et na 2006 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 15.349.493 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
15.226.493 z³. Nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie 123.000 z³
przeznaczona zostanie na sp³atê po¿yczki i wykup obligacji.
Rozchody ogó³em ustalono w kwocie 900.000 z³. Przychody
ogó³em ustalono w kwocie 777.000 z³, z tego z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w wysokoci 395.000 z³ oraz
z tytu³u wolnych rodków jako nadwy¿ki rodków pieniê¿nych
na rachunku bie¿¹cym bud¿etu j.s.t. w kwocie 382.000 z³.
Z kwartalnych sprawozdañ Rb  Z o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
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Poz. 832
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samorz¹du terytorialnego wynika, ¿e kwota d³ugu gminy
wynosi³a:
- na koniec I kwarta³u 2005 r.  3.799.698 z³, z tego z tytu³u
papierów wartociowych w kwocie 2.300.000 oraz z tytu³u
kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych w kwocie
1.499.698 z³, co stanowi³o 27,66% planowanych w tym
okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec II kwarta³u 2005 r.  3.699.698 z³, z tego z tytu³u
papierów wartociowych w kwocie 2.300.000 oraz z tytu³u
kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych w kwocie
1.399.698 z³, co stanowi³o 25,35% planowanych w tym
okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec III kwarta³u 2005 r.  3.699.698 z³, z tego z tytu³u
papierów wartociowych w kwocie 2.300.000 oraz z tytu³u
kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych w kwocie
1.399.698 z³, co stanowi³o 25,09% planowanych w tym
okresie dochodów bud¿etowych.
Wg wyliczeñ Sk³adu Orzekaj¹cego kwota d³ugu na koniec
2005 roku wynosi³a 3.300.000 z³ co stanowi³o 22,06% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych.
Wed³ug prognozy d³ug gminy oraz wskaniki zad³u¿enia
i sp³aty zad³u¿enia w latach 2006 - 2009 przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w danym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym
roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi
odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy.
Spe³nia to wymóg art. 170 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu

bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 833

 3399 

833
UCHWA£A Nr 8/ SO- 6/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 17 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Trzemeszno
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Trzemeszno na
2006 rok przed³o¿onego w dniu 5 stycznia 2006 roku oraz
prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ z uwag¹
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu








'

 




W bud¿ecie Miasta i Gminy Trzemeszno na 2006 uchwalonym w dniu 28 grudnia 2005 roku (uchwa³¹ Nr L/305/2005)
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 21.490.216 z³
i wydatki w wysokoci 22.995.947,30 z³. Deficyt bud¿etu
wynosi 1.505.731,30 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce z po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie 2.348.231,30 z³, a tak¿e
zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych
po¿yczek i kredytów w kwocie 842.500 z³.

Przewodnicz¹cy: Józef Godzikiewicz
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski

5 

UZASADNIENIE
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek, wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:














 

 



























 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek:
- Nr Z/2.30/III/3.1/303/04 U/104/05 z dnia 1.06.2005 r.
- Nr 165/P/Po/OZ/03 z dnia 5.12.2003 r.
- Nr 102/P/Po/OW/04 z dnia 22.10.2004 r.
- Nr 108/P/OW/1/05 z dnia 24.10.2005 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych w 2006 r. kredytów w wysokoci
1.800.000 z³ a ich sp³ata przewidziana zosta³a w latach 2006
 2010.
Sporz¹dzona przez Gminê Prognoza kwoty d³ugu publicznego na rok 2006 i lata nastêpne, jest rozbie¿na z treci¹
Za³. Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej. W prognozie kwoty d³ugu
zapisano sp³aty kredytu na zadania realizowane przy udziale
ze rodków Unii Europejskiej w kwotach 483.733,50 z³ oraz

64.497,80 z³, podczas gdy nie planowane s¹ rozchody w Za³.
Nr 3. W prognozie planowany jest do zaci¹gniêcia kredyt
inwestycyjny w kwocie 200.000 z³ natomiast w Za³. Nr 3 nie
zaplanowano z tego tytu³u przychodów. W kolumnie stan
zad³u¿enie na 01.01.2006 wykazano kwoty kredytów w wysokoci: 483.733,50; 64.497,80; 200.000 podczas, gdy kredyty te
nie zosta³y jeszcze zaci¹gniête. W tym zakresie Sk³ad Orzekaj¹cy formu³uje opiniê pozytywn¹ z uwag¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu.
Miasto i Gmina Trzemeszno nie planuje wydatków z tytu³u
porêczeñ i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie
zawiera okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych
w roku bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III
kwarta³ 2005 roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Miasto
i Gmina Trzemeszno nie udziela³a gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 po¿yczki i kredyty nie
s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi i
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Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy
nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone
w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2010
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz
potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê
porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych
dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170 ³¹czna kwota

d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku
bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie
roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

834
UCHWA£A nr SO  22/1-P/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Brzeziny
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. zmieniony zarz¹dzeniami nr 16/2005 z dnia 7 kwietnia
2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Zofia Kowalska,
Cz³onkowie:
Zofia Freitag,
Idzi Kalinowski,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz. 577) oraz art. 172 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Brzeziny wyra¿a opiniê
pozytywn¹.

UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Brzeziny dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr 179/XXVII/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29
grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
Brzeziny na rok 2006,
- informacjê Gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach
2006 - 2016, prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu
w latach 2006  2016,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31
grudnia roku 2004,
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- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do dnia 31 grudnia roku 2004 r.,

samorz¹du terytorialnego wynika, ¿e kwota d³ugu gminy
wynosi³a:
- na koniec 2004 r.  3.338.937 z³, z tego z tytu³u kredytów
i po¿yczek w kwocie 3.338.740 z³ i z tytu³u zobowi¹zañ
wymagalnych w kwocie 197 z³, co stanowi³o 34,87%
wykonanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,

- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do koñca I, II, III
kwarta³u roku 2005,

- na koniec I kwarta³u 2005 r.  3.160.293 z³, z tego z tytu³u
kredytów i po¿yczek w kwocie 3.160.265 z³ i z tytu³u
zobowi¹zañ wymagalnych w kwocie 28 z³, co stanowi³o
31,13% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,

- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II, III kwarta³u roku 2005.
Uchwalony bud¿et na 2006 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 9.443.729 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
9.267.662 z³. Nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie 176.067z³ przeznaczona zostanie na sp³atê kredytów i po¿yczek. Rozchody
ogó³em ustalono w kwocie 826.067 z³. Przychody ustalono
w kwocie 650.000 z³ (z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów).

- na koniec II kwarta³u 2005 r.  2.976.943 z³ z tytu³u
kredytów i po¿yczek, co stanowi³o 28,28% planowanych
w tym okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec III kwarta³u 2005 r.  2.790.034 z³ z tytu³u
kredytów i po¿yczek, co stanowi³o 26,13% planowanych
w tym okresie dochodów bud¿etowych.

Z kwartalnych sprawozdañ Rb  Z o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
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Wed³ug prognozy d³ug gminy oraz wskaniki zad³u¿enia
i sp³aty zad³u¿enia w latach 2006 - 2016 przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2016
planowane zad³u¿enie gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w danym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym
roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi
odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy.
Spe³nia to wymóg art. 170 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu

bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Kowalska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO-11/12/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Kamieniec.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Relacja deficytu do dochodów bud¿etu wynosi 10,18%
przy dopuszczalnym wskaniku wynosz¹cym 20%.
W bud¿ecie (za³¹cznik nr 3) zaplanowano przychody bud¿etu z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie 1.100.000 z³.
Bud¿et na 2006 r. nie przewiduje rozchodów bud¿etu.
W §10 ust. 2 uchwa³y w sprawie bud¿etu na 2006 rok Rada
upowa¿ni³a Wójta do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu
bud¿etowego do wysokoci 100.000 z³.

Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost

Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy Kamieniec na rok 2006 Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ
1.01.2006 r. jednostka nie posiada zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek.

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kamieniec na 2006 r.
oraz prognozy kwoty d³ugu (wraz z korekt¹ przed³o¿on¹
w dniu 17 stycznia 2006 r.), wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Kamieniec

Planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 r. po¿yczki
i kredyty wynosz¹ 1.100.000 z³.

UZASADNIENIE

D³ug na 31.12.2006 r. wyniesie 1.100.000 z³, co stanowi
10,18% planowanych dochodów bud¿etu, przy dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym roku
bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota
d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki, co
wynika z przepisu art. 170 ustawy o finansach publicznych.

W bud¿ecie Gminy Kamieniec uchwalonym Uchwa³¹ Nr
XXVIII/180/2005 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2005 r.
ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie - 10.804.022 z³,
- wydatki w kwocie - 11.904.022 z³,

Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2009 w odniesieniu do
planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

- deficyt bud¿etu w kwocie 1.100.000 z³ ma byæ sfinansowany przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów.
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Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Kamieniec
prognozê d³ugu do 2009 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r.  0,05% 2007 r.  3,69% 2008 r. - 3,59% 2009 r. 3,38%
Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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836
UCHWA£A Nr 9/ SO- 8/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Ko³o
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Renata Konowa³ek
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Ko³o na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 09.01.2006 r oraz prognozy kwoty
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Ko³o na 2006 uchwalonym w dniu
30.12.2005 r. (uchwa³¹ Nr XXXI/188/05) zaplanowane zosta³y
dochody w wysokoci 11.153.919 z³ i wydatki w wysokoci
11.643.688 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 489.769 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody z po¿yczek i kredytów
krajowych w kwocie 920.000 z³, a tak¿e zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 430.231 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek, wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:













 

 

























 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek:
- Nr 39/P/Ko/OW/04 z dnia 11.08.2004 r,
- Nr 021/KG?26354826/04-3 z dnia 13.09.2004 r,
- Nr 024/KG/26354826/05-4 z dnia 12.12.2005 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych do zaci¹gniêcia w 2006 roku kredytów
i po¿yczek w wysokoci 920.000 z³, których sp³ata przewidziana zosta³a w latach 2007  2009. W trakcie 2006 roku d³ug
Gminy wzronie o 489.769 z³ (z kwoty 1.231.067 z³ na dzieñ
01.01.2006 r. do kwoty 1.720.836 z³ na dzieñ 31.12.2006 r.).
Gmina Ko³o nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zawiera
okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym.

Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005 roku
wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Ko³o nie udziela³a
gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 po¿yczki i kredyty nie
s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi
i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy
nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone
w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 836, 837

 3404 

Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz
potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê
porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych
dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170 ustawy
o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e
przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki
w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna
kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60%
planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki.

Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Renata Konowa³ek
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

837
UCHWA£A Nr SO-10/6/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta Leszna
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Leszna na 2006 r. oraz
informacji o sytuacji finansowej Miasta Leszna w latach 20052025 przed³o¿onej w dniu 13 stycznia 2006 r. wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Miasta Leszna
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu
29 grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXXIV/404/2005) ustalone
zosta³y:

- dochody w wysokoci 174.840.394 z³,
- wydatki w wysokoci 181.640.394 z³.
Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 6.800.000 z³ i planuje siê go
sfinansowaæ przychodami z emisji obligacji komunalnych.
Stosunek procentowy deficytu bud¿etu do dochodów wynosi
3,89% planowanych dochodów.
W za³¹czniku Nr 14 do uchwa³y zaplanowano przychody
z tytu³u sprzeda¿y innych papierów wartociowych w kwocie
15.200.000 z³ oraz rozchody w kwocie 8.400.000 z³ (z przeznaczeniem na wykup obligacji  7.800.000 z³, na sp³atê po¿yczek
i kredytów - 600.000 z³).
Z przed³o¿onej w dniu 13 stycznia 2006 r. informacji
o sytuacji finansowej wynika, ¿e na dzieñ 31.12.2005 r. Miasto
posiada³o zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek oraz
z tytu³u emisji obligacji komunalnych w kwocie 68.600.000 z³.
Uwzglêdniaj¹c przewidziane w 2006 r. przychody z emisji
obligacji komunalnych w kwocie 15.200.000 z³ oraz sp³aty rat
kredytów i po¿yczek (600.000 z³) i wykup obligacji (7.800.000
z³), zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 75.400.000 z³
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i takie zosta³o wykazane w informacji. Kwota ta stanowi
43,13% planowanych dochodów bud¿etu.
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Z informacji wynika równie¿, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie
do roku 2025, co obrazuje poni¿sza tabela:
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W myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna
kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec
roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych
dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym,
a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec
kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym
roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
W informacji przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ.
Wg zestawienia Jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towa³ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r.  7,08%
2008 r.  9,15%

2007 r.  8,89%
2009 r.  8,36%

2010 r.  8,42%
2012 r.  5,81%

2011 r.  6,78%
2013 r.  5,70%

2014 r.  4,53%
2016 r.  4,41%

2015 r.  4,88%
2017 r.  4,42%

2018 r.  4,41%
2020 r.  4,39%

2019 r.  4,40%
2021 r.  2,70%

2022 r.  5,72%
2024 r.  4,51%

2023 r.  4,52%
2025 r.  4,25%

Sp³aty zobowi¹zañ Gminy w latach 2006-2025 nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co
spe³nia warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e w informacji w zakresie
roku minionego, tj. 2005 r. podano wskanik sp³aty zobowi¹zañ w wysokoci 9,81%, a z wyliczenia wynika 9,61% planowanych dochodów (16.857.706: 175.450.565).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-10/5/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Lipno
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:

Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 1.794.700 z³ (tj. 16,85%
planowanych dochodów). W §1 ust. 3 uchwa³y wskazano, ¿e
deficyt bud¿etu zostanie sfinansowany po¿yczk¹ i kredytem.

Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost

W przed³o¿onej prognozie d³ugu podano zad³u¿enie na
dzieñ 31.12.2005 r. w wysokoci 1.038.300 z³. Uwzglêdniaj¹c
przewidziane do zaci¹gniêcia w 2006 r. kredyty i po¿yczki
w kwocie 2.155.000 z³ oraz sp³aty rat kredytów i po¿yczek
w kwocie 360.300 z³, zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 2.833.000 z³ (i takie podano w prognozie). Kwota ta
stanowi 26,60% planowanych dochodów bud¿etu, przy dopuszczalnym zad³u¿eniu wynosz¹cym 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku
bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki, co wynika z przepisu art. 170
ustawy o finansach publicznych.

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Lipno na 2006 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Gminy Lipno
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu
28 grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXXIV/205/2005) ustalone
zosta³y:
- dochody w kwocie - 10.650.626 z³

Z prognozy wynika równie¿, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie
do roku 2013, co obrazuje poni¿sza tabela:

- wydatki w kwocie - 12.445.326 z³
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W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano
przychody z tego tytu³u w kwocie 2.155.000 z³, a w za³. Nr 4
rozchody w kwocie 360.300 z³ (przeznaczone na sp³atê po¿yczek i kredytów).
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W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ
Gminy. Wg zestawienia jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towa³ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r.  3,76%
2008 r.  10,78%

2007 r.  6,50%
2009 r.  6,59%

2010 r.  6,51%
2012 r.  5,31%

2011 r.  6,42%
2013 r.  2,25%

a zatem nie przekroczy dopuszczalnego wskanika (15%),
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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839
UCHWA£A Nr 10/ SO- 8/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Orchowo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Renata Konowa³ek
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Orchowo na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 06 stycznia 2006 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Orchowo na 2006 rok uchwalonym
w dniu 29 grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XXXIV/215/05) zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 7.318.860 z³ i wydatki
w wysokoci 8.520.034 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
1.201.174 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce z kredytów krajowych w kwocie 1.480.000 z³, a tak¿e zaplanowano
rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów w kwocie 278.826 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2016 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek, wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:




















 

 







































 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek:
- Nr 2734/37/03 z dnia 10.12.2003 r.
- Nr 21/P/KO/OW/04 z dnia 10.08.2004 r.
- Nr 3/2005 z dnia 03.10.2005 r.
- Nr 2/2005 z dnia 03.10.2005 r.
- Nr OR\01\05 KR-05-04067 z dnia 06.12.2005 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych do zaci¹gniêcia w 2006 roku kredytów

w ³¹cznej wysokoci 1.480.000 z³, których sp³ata przewidziana
zosta³a na lata 2007  2016. W trakcie 2006 roku d³ug
Gminy wzronie o 1.201.174 z³ (z kwoty 1.288.500 z³ na dzieñ
1.01.2006 r. do kwoty 2.489.674 z³ na dzieñ 31.12.2006 r.).
Sk³ad orzekaj¹cy wskazuje i¿ podana w prognozie kwoty
d³ugu ³¹czna suma odsetek przewidzianych do sp³aty w latach
2008 i 2009 nie jest zgodna z kwot¹ wynikaj¹c¹ z podsumowania odsetek od poszczególnych kredytów i po¿yczek w tych
latach.
Gmina Orchowo nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zawiera
okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005
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roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Orchowo nie
udziela³a gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 po¿yczki i kredyty nie
s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi
i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy
nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone
w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2016
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz

potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê
porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych
dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170 ustawy
o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e
przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki
w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna
kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60%
planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Renata Konowa³ek
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-11/10/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Osieczna
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Osieczna na 2006 r.
oraz prognozy kszta³towania siê kwoty d³ugu, wyra¿a:

opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy
Osieczna
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Osieczna na 2006 r. uchwalonym
Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXVI/160/2005 z dnia 29 grudnia
2005 roku ustalono:
- dochody w kwocie

14.340.986 z³,

- wydatki w kwocie

13.690.986 z³,

- nadwy¿kê bud¿etu w wysokoci 650.000 z³ przeznacza siê
na wykup obligacji komunalnych oraz na sp³atê po¿yczek
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z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
W bud¿ecie nie przewidziano przychodów a jedynie rozchody w kwocie 650.000 z³, które dotycz¹ wykupu innych
papierów wartociowych w kwocie 400.000 z³ oraz sp³at
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w wysokoci 250.000 z³, co
znajduje odzwierciedlenie w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y.
W §10 ust. 1 uchwa³y w sprawie bud¿etu na 2006 rok Rada
upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿yczek
krótkoterminowych na pokrycie w ci¹gu roku deficytu
w bud¿ecie gminy do wysokoci 500.000 z³.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy
Osieczna Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r.
zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów oraz wykupu
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obligacji komunalnych wynosi 2.405.000 z³, co stanowi 16,77%
planowanych dochodów bud¿etu. W 2006 r. Gmina nie planuje przychodów bud¿etu.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie
1.755.000 z³, co stanowi 12,24% planowanych dochodów
bud¿etu, przy dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku
bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki, co wynika z przepisu art. 170
ustawy o finansach publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w poszczególnych latach (wg
stanu na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2009 w odniesieniu do
planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Osieczna
prognozê d³ugu do 2009 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r. - 4,84%
2007 r. - 4,94%
2008 r. - 4,00%
2009 r. - 3,48%

Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ustawy
o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-11/5/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Poniec.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Poniec na 2006 rok
i przed³o¿onej prognozy kwoty d³ugu w latach 2006-2011,
wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê
d³ugu Gminy Poniec
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym w dniu 28 grudnia
2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXV/235/05 Rady Miejskiej w Poniecu
ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie

12.439.789 z³,

- wydatki w kwocie

14.257.739 z³.

Deficyt bud¿etu w kwocie 1.817.950 z³, co stanowi 14,61%
planowanych dochodów zostanie sfinansowany przychodami
z tytu³u po¿yczek i kredytów na rynku krajowym.

z³, co stanowi 29,97% planowanych dochodów bud¿etu, przy
dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em
w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego
³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ
60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki, co wynika z przepisu art. 170 ustawy o finansach
publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2011 w odniesieniu do
planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
- 2007 r.  wyniesie 3.096.950 z³, co stanowi 24,41% planowanych dochodów,
- 2008 r.  wyniesie 2.342.950 z³, co stanowi 18,10% planowanych dochodów,
- 2009 r.  wyniesie 1.617.950 z³, co stanowi 12,26% planowanych dochodów,
- 2010 r.  wyniesie 717.950 z³, co stanowi 5,33% planowanych dochodów,
- 2011 r. - wyniesie 0
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Poniec prognozê d³ugu do 2011 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r. - 2,35%
2007 r. - 5,64%

W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej) zaplanowano przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów w wysokoci
2.057.950 z³, a rozchody w kwocie 240.000 z³ i dotycz¹ sp³at
wczeniej zaci¹gniêtych krajowych po¿yczek i kredytów.

2008 r. - 6,35%

Gmina nie udziela³a porêczeñ oraz nie emitowa³a obligacji
i nie planuje tego w 2006 roku.

2011 r. - 5,70%

W §10 ust. 2 uchwa³y bud¿etowej Rada upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w roku bud¿etowym deficytu bud¿etowego do
wysokoci 500.000 z³.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy Poniec Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 01.01.2006 r. zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi
1.910.000 z³, co stanowi 15,35% planowanych dochodów
bud¿etu. Planowane do zaci¹gniêcia w 2006 r. po¿yczki
i kredyty wynosz¹ 2.057.950 z³.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie 3.727.950

2009 r. - 5,85%
2010 r. - 6,90%

Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ust.1
ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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842
UCHWA£A Nr SO-11/9/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Rakoniewice
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Rakoniewice na 2006 r.
oraz prognozy kwoty d³ugu, wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Rakoniewice
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Rakoniewice uchwalonym uchwa³¹ Nr
XXXIV/348/2005 Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2005 r.
ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie

22.075.607,00 z³,

- wydatki w kwocie

20.489.313,26 z³,
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- nadwy¿ka bud¿etu w wysokoci 1.586.293,74 z³, która
przeznaczona zostanie na sp³atê rat po¿yczek i kredytów.
W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) zaplanowano
przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci
350.000 z³ oraz rozchody bud¿etu w wysokoci
1.936.293,74 z³ i dotycz¹ sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy Rakoniewice Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r.
zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi
8.155.666,62 z³, co stanowi 36,94% planowanych dochodów
bud¿etu. Planowane do zaci¹gniêcia w 2006 r. po¿yczki
i kredyty wynosz¹ 350.000 z³.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie
6.569.372,88 z³, co stanowi 29,76% planowanych dochodów
bud¿etu, przy dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku
bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki, co wynika z przepisu art. 170
ustawy o finansach publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w kolejnych latach (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Gmina Rakoniewice nie udziela³a porêczeñ i nie planuje
tego w roku 2006.
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Rakoniewice
prognozê d³ugu do 2010 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³aty
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do planowanych dochodów) w poszczególnych latach kszta³towaæ siê
bêd¹ nastêpuj¹co:
2006 r.  10,18%, 2007 r.  9,72%, 2008 r.  8,37%, 2009 r. 
7,73%, 2010 r.  4,46%
Zobowi¹zania te nie przekrocz¹ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ust.1 ustawy
o finansach publicznych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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843
UCHWA£A Nr SO-11/7/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Rydzyna
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Rydzyna na 2006 r. oraz
prognozy d³ugu dorêczonej w dniu 10 stycznia 2006 r.,
wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê
d³ugu Gminy Rydzyna
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Rydzyna na 2006 r. uchwalonym
Uchwa³¹ Rady Nr XXXII/242/2005 w dniu 29 grudnia 2005
roku ustalono:
- dochody w kwocie

14.520.069 z³,

- wydatki w kwocie

15.267.215 z³,

deficyt bud¿etu w wysokoci 747.146 z³ stanowi 5,15%
planowanych dochodów, a jako ród³o jego sfinansowania
wskazano przychody z tytu³u emisji obligacji komunalnych.
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W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 6) zaplanowane zosta³y przychody ze sprzeda¿y innych papierów wartociowych w wysokoci 1.800.000 z³., a rozchody w kwocie 1.052.854 z³, które
dotycz¹ sp³at zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
W §9 pkt 3 uchwa³y w sprawie bud¿etu na 2006 rok Rada
upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿yczek
krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
deficytu bud¿etu miasta i gminy do kwoty 300.000 z³.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy Rydzyna Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r.
zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi
5.715.024 z³, co stanowi 39,36% planowanych dochodów
bud¿etu. W 2006 r. Gmina planuje wyemitowaæ obligacje
komunalne w kwocie 1.800.000 z³ (I transza).
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie 6.462.170
z³, co stanowi 44,51% planowanych dochodów bud¿etu, przy
dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em w
tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna
kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60%
planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki, co wynika z przepisu art. 170 ustawy o finansach
publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2014 w odniesieniu do
planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Rydzyna
prognozê d³ugu do 2014 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

2011 r.  9,47%
2013 r. - 8,60%

2012 r. - 9,03%
2014 r. - 7,42%

2006 r.  8,27% bez kredytu krótkoterminowego

Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ustawy
o finansach publicznych.

2007 r.  10,34%
2009 r.  9,15%

Sk³ad Orzekaj¹cy czyni jednak uwagê, i¿ sp³ata zobowi¹zañ w latach nie przekroczy 15% planowanych dochodów pod

2008 r. - 11,02%
2010 r. - 9,22%
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warunkiem osi¹gania w poszczególnych latach zak³adanych
dochodów oraz w sytuacji, gdy w nastêpnych latach nie
wzronie znacznie jej zad³u¿enie.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ w obecnym stanie prawnym
(wg stanu na dzieñ wydania opinii) zgodnie z przepisami art.
169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych do wskanika 15% nie zalicza siê
kredytu krótkoterminowego a jedynie wydatki ponoszone
z tytu³u obs³ugi tego kredytu.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

844
UCHWA£A Nr SO-11/6/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy migiel.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy migiel na 2006 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu na lata 2006-2013 dorêczonej w dniu
6 stycznia 2006 r., wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Gminy migiel
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym w dniu 29 grudnia
2006 r. Uchwa³¹ Nr XXXVIII/342/005 ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie 27.160.628 z³,
- wydatki w kwocie 30.179.569 z³,
deficyt bud¿etu w kwocie 3.018.941 z³ (tj. 11,12 planowanych dochodów) postanowiono sfinansowaæ przychodami
z tytu³u po¿yczek i kredytów.

W bud¿ecie (za³¹czniku Nr 3) zaplanowano przychody
z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci 3.022.941 z³ oraz
rozchody bud¿etu w wysokoci 4.000 z³ i dotycz¹ sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
W §7 ust. 1 pkt 2 uchwa³y w sprawie bud¿etu na 2006 rok
Rada upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿yczek do wysokoci 300.000 z³ na pokrycie wystêpuj¹cego
w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy
migiel Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r.
zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi
4.000 z³, co stanowi 0,01% planowanych dochodów bud¿etu.
Planowane do zaci¹gniêcia w 2006 r. po¿yczki i kredyty
wynosz¹ 3.022.941 z³.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie
3.022.941 z³, co stanowi 11,13% planowanych dochodów
bud¿etu, przy dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku
bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki, co wynika z przepisu art. 170
ustawy o finansach publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2013 w odniesieniu do
planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê migiel prognozê d³ugu do 2013 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r.  0,07%
2008 r. - 2,38%

2007 r.  2,54%
2009 r. - 2,23%

2010 r. - 2,08%
2012 r. - 1,66%

2011 r.  1,93%
2013 r. - 0,55%

Zachowany zatem zostanie wymóg co do mo¿liwoci
obci¹¿eñ bud¿etu sp³atami zobowi¹zañ, wynikaj¹cy z art. 169
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

845
UCHWA£A Nr SO-11/11/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Wielichowo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Wielichowo na 2006 r.
oraz prognozy kwoty d³ugu, wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Wielichowo

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy uchwalonym Uchwa³¹ Nr XXIX/184/05
Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2005 roku ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie 13.261.797 z³,
- wydatki w kwocie 13.812.487 z³,
- deficyt bud¿etu w kwocie 550.690 z³, co stanowi 4,15%
planowanych dochodów, a jako ród³o sfinansowania
wskazano przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów.
W bud¿ecie (za³¹cznik nr 3 do uchwa³y) zaplanowano
przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie 926.000 z³,
a rozchody bud¿etu w kwocie 375.310 z³, w tym: sp³aty
otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów w wysokoci
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92.500 z³; sp³aty po¿yczek otrzymanych na finansowanie
zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej w wysokoci 282.810 z³.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu na lata
Gminy Wielichowo Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e:
Na dzieñ 1.01.2006 r. zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi 92.500 z³, co stanowi 0,7% planowanych dochodów bud¿etu. Planowane do zaci¹gniêcia w 2006
r. po¿yczki i kredyty wynosz¹ 926.000 z³.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie 926.000 z³,
co stanowi 6,98% planowanych dochodów bud¿etu, przy
dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em w
tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna
kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60%
planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki, co wynika z przepisu art. 170 ustawy o finansach
publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2008 w odniesieniu do
planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2007 r.  463.000 z³, co stanowi 3.64% planowanych dochodów
2008 r. wyniesie 0.
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Wielichowo
prognozê d³ugu do 2008 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r.  0,84%
2008 r.  3,69%

2007 r.  4,02%

Zobowi¹zania te nie przekrocz¹ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ust.1 ustawy
o finansach publicznych.
W przed³o¿onej prognozie d³ugu stwierdzono, ¿e:

Poz. 845

1) do d³ugu na dzieñ 1 stycznia 2006 r. wliczono po¿yczkê na
prefinansowanie zadania pn. Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni cieków w m. Kielichowo-Wie w kwocie
282.810 z³. Wg jednostki d³ug na dzieñ 1.01.2006 r. wynosi
375.310 z³ a winno byæ 92.500 z³,
2) do ³¹cznej kwoty sp³aty zobowi¹zañ w roku 2006 wliczono
sp³atê po¿yczki na prefinansowanie oraz odsetki z tego
tytu³u tj. ³¹czna kwota sp³aty wg jednostki wynosi 395.385
z³, co stanowi 2,98% planowanych dochodów, a winno byæ
111.761 z³, co stanowi 0,84% planowanych dochodów.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 170
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 170 ustawy
o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 846

 3416 

846
UCHWA£A Nr SO-9/5/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Czempiñ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. Nr 55 z 2001r., poz. 577 ze zmianami) w zwi¹zku z art.
172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004r. ze zmianami
w osobach:
Przewodnicz¹cy: Zdzis³aw Drost
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Beata Rodewald-£aszkowska
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Czempiñ na 2006 rok
przed³o¿onego Izbie w dniu 29 grudnia 2005 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu Gminy Czempiñ przed³o¿onej w dniu 4 stycznia
2006 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania
siê d³ugu Gminy Czempiñ.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Czempiñ na 2006 rok uchwalonym w
dniu 20.12.2005 r. Uchwa³¹ Nr XLII/271/05 Rada Miejska w
Czempiniu zaplanowa³a dochody w wysokoci 15.215.907 z³
oraz wydatki w wysokoci 14.971.507 z³.
Nadwy¿kê bud¿etow¹, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych, w wysokoci 244.400 z³ przeznaczono na
sp³atê rat kredytów i po¿yczek. Przychody i rozchody bud¿etu
zosta³y ujête w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazana zosta³a,
równie¿ Prognoza kszta³towania siê kwoty d³ugu Gminy
Czempiñ.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 01.01.2006 r. Gmina ma zaci¹gniête
zobowi¹zanie z tytu³u kredytów krajowych w wysokoci
6.235.925 z³. - co stanowi 40,98% planowanych dochodów.
Gmina nie zaci¹ga³a innych kredytów ani po¿yczek, nie emitowa³a obligacji komunalnych ani nie udziela³a ¿adnych porêczeñ.

Natomiast w 2006 r. planowane jest zaci¹gniêcie kredytów
d³ugoterminowych w kwocie 1.000.000 z³
Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 5.991.525 z³ co stanowiæ bêdzie 39,38% planowanych
dochodów Gminy na 2006 r.
Wysokoæ d³ugu w pozosta³ych latach sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych wielkoci dochodów bud¿etu
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2007 r. - 30,63%, 2008 r. - 22,15%, 2009 r. - 13,80%,
2010 r. - 6,00%, 2011 r. - 0,00%.
W bud¿ecie 2006 r. zaplanowano rodki na sp³atê kredytów i po¿yczek w wysokoci 1.244.400 z³ oraz na sp³atê
odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w wysokoci
175.000 z³ co stanowi 9,33% (górny pu³ap kwoty sp³aty rat
kredytu 15% - art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
planowanych dochodów bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 r. rat z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu
wraz z odsetkami nie przekroczy 15% planowanych na ten rok
bud¿etowy dochodów gminy a wysokoæ d³ugu publicznego
w 2006r. i w latach sp³aty zaci¹gniêtego d³ugu nie przekroczy
60% planowanych dochodów gminy.
Przed³o¿ona prognoza kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Czempiñ jest prawid³owa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy opiniuje jak
w sentencji.
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 847

 3417 
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UCHWA£A Nr SO-10/7/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Dolsk
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Dolsk na 2006 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Gminy Dolsk
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu
28 grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXXIII/191/2005) ustalone
zosta³y:
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- wydatki w kwocie - 12.376.597 z³
Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 1.134.509 z³ i planuje siê go
sfinansowaæ przychodami z kredytów i po¿yczek. Stosunek
procentowy deficytu bud¿etu do dochodów wynosi 10,09%
planowanych dochodów.
W bud¿ecie zaplanowano przychody z tytu³u kredytów
i po¿yczek w kwocie 1.289.709 z³, a rozchody w kwocie
155.200 z³ (przeznaczone na sp³atê rat kredytów i po¿yczek).

Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
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- dochody w kwocie - 11.242.088 z³
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Z przed³o¿onej prognozy kwoty d³ugu wynika, ¿e zad³u¿enie na dzieñ 1.01.2006 r. wynosi 404.050 z³. Uwzglêdniaj¹c
przewidziane do zaci¹gniêcia w 2006 r. kredyty i po¿yczki
w kwocie 1.289.709 z³ oraz sp³aty rat kredytów i po¿yczek
w kwocie 155.200 z³, zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 1.538.559 z³. Kwota ta stanowi 13,68% planowanych
dochodów bud¿etu.
Z prognozy wynika równie¿, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie
do roku 2011 i bêdzie mia³ tendencjê malej¹c¹, co obrazuje
poni¿sza tabela:
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W myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna
kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec
roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych
dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym,
a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec
kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym
roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ Gminy
w 2006 r. Wg zestawienia Jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ w odniesieniu do planowanych dochodów wynosi 1,86%,
a zatem nie przekroczy dopuszczalnego wskanika (15%),
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Z prognozy wynika, ¿e do wyliczenia wskanika sp³aty
zobowi¹zañ w 2006 r. przyjêto odsetki od kredytów i po¿yczek
w kwocie 55.003 z³, podczas gdy w bud¿ecie na obs³ugê d³ugu
zaplanowano wydatki w kwocie 71.380 z³. Uwzglêdniaj¹c
powy¿sz¹ nieprawid³owoæ, wskanik sp³aty zobowi¹zañ
ukszta³tuje siê na poziomie 2,02% planowanych dochodów.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 848

 3418 

848
UCHWA£A nr SO  27/4-P/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kobyla Góra
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. ze zmianami w sk³adzie:

- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II, III kwarta³u roku 2005.
Uchwalony bud¿et na 2006 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 10.423.959 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
10.717.616 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie 293.657 z³ sfinansowany zostanie przychodami z kredytu i po¿yczki, które
ustalono ogó³em w kwocie 878.264 z³. Rozchody z tytu³u sp³at
rat po¿yczek i kredytów ustalono w kwocie 584.607 z³.

Przewodnicz¹cy Teresa Marczak,
Cz³onkowie:
Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz. 577) oraz art. 172 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kobyla Góra wyra¿a opiniê
pozytywn¹.

Z kwartalnych sprawozdañ Rb  Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego wynika, ¿e kwota d³ugu gminy wynosi³a:
- na koniec I kwarta³u 2005 r.  3.523.988 z³ z tytu³u kredytów
i po¿yczek, co stanowi³o 32,35% planowanych w tym
okresie dochodów bud¿etowych,

UZASADNIENIE

- na koniec II kwarta³u 2005 r.  3.273.738 z³ z tytu³u
kredytów i po¿yczek, co stanowi³o 33,05% planowanych
w tym okresie dochodów bud¿etowych,

Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kobyla Góra dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:

- na koniec III kwarta³u 2005 r.  4.271.588 z³ z tytu³u
kredytów i po¿yczek, co stanowi³o 42,92% planowanych
w tym okresie dochodów bud¿etowych.

- uchwa³ê nr XXXVI/256/05 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia
29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
na 2006 rok,

Wg wyliczeñ Sk³adu Orzekaj¹cego kwota d³ugu z tytu³u
kredytu i po¿yczek na koniec 2005 roku wynosi³a 3.703.803 z³
co stanowi³o 31,85% planowanych w tym okresie dochodów
bud¿etowych.

- informacjê Gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach
2006 - 2011, prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu
w latach 2006  2011,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do koñca I, II, III
kwarta³u roku 2005,
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Wed³ug prognozy d³ug gminy oraz wskaniki zad³u¿enia
i sp³aty zad³u¿enia w latach 2006 - 2011 przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2011
planowane zad³u¿enie gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w danym roku bud¿e-

towym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym
roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi
odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 848, 849

 3419 

Spe³nia to wymóg art. 170 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ nale¿y
przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu bud¿etu lat
nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170 ustawy
o finansach publicznych.

Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

849
UCHWA£A Nr SO-10/8/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Krzywiñ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Krzywiñ na 2006 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Miasta i Gminy Krzywiñ.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu 28
grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXX/292/2005) ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie - 19.112.292 z³

- wydatki w kwocie - 20.372.862 z³
Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 1.260.570 z³ (tj. 6,60%
planowanych dochodów). W §4 ust. 1 uchwa³y wskazano, ¿e
deficyt bud¿etu zostanie pokryty przychodami z kredytów.
W za³¹czniku Nr 5 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano
przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek w kwocie 1.931.600 z³,
a rozchody kwocie 671.030 z³ przeznaczono na sp³atê po¿yczek i kredytów.
Wed³ug przed³o¿onej prognozy kszta³towania siê d³ugu
Miasta i Gminy Krzywiñ w latach 2005-2010, zad³u¿enie na
dzieñ 31.12.2005 r. wynosi 3.211.030 z³. Uwzglêdniaj¹c przewidziane do zaci¹gniêcia w 2006 r. kredyty i po¿yczki
w kwocie 1.931.600 z³ oraz sp³aty rat kredytów i po¿yczek
w kwocie 671.030 z³, zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 4.471.600 z³ (i takie podano w prognozie). Kwota ta
stanowi 23,39% planowanych dochodów bud¿etu.
Z prognozy wynika równie¿, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie
do roku 2010 i bêdzie mia³ tendencjê malej¹c¹, co przedstawia
poni¿sza tabela:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33
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W myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna
kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec
roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych
dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym, a
w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec
kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym
roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.

850
UCHWA£A Nr 11/ SO- 5/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy L¹dek
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Zofia Ligocka
Cz³onkowie:
Leszek Maciejewski
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy L¹dek na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 6 stycznia 2006 roku oraz prognozy
kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy L¹dek na 2006 uchwalonym w dniu 29
grudnia 2005 roku (uchwa³¹ Nr XXXIX/175/05) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 9.921.719 z³ i wydatki w wysokoci 9.046.739 z³. Nadwy¿ka dochodów nad wydatkami wynosi
145.980 z³.
W bud¿ecie zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych
krajowych po¿yczek i kredytów w kwocie 145.980 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2008 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek:
- Nr 145/P/GW/I/05 z dnia 25.11.2005 r.
- Nr 650/0/2005 z dnia 12.08.2005 r. wraz z aneksem Nr 1
z 12.08.2005 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Gmina L¹dek nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zawiera
okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym.
Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005 roku
wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina L¹dek nie udziela³a
gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête po¿yczki i kredyty nie s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi
w umowie zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami
strukturalnymi i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej,
a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at
zobowi¹zañ Gminy nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2008
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku

bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz
potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê
porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych
dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170 ³¹czna kwota
d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku
bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie
roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Ligocka
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-10/9/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Miedzichowo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
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publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Miedzichowo na
2006 r. oraz prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Miedzichowo
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu 28
grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXV/165/2005) ustalone zosta³y:

- wydatki w kwocie - 7.738.096 z³











Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 403.666 z³ i planuje siê go
sfinansowaæ przychodami z kredytów i po¿yczek. Stosunek
procentowy deficytu bud¿etu do dochodów wynosi 5,50%
planowanych dochodów.
W za³¹czniku Nr 6 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano
przychody z tego tytu³u w kwocie 712.866 z³, a rozchody
w kwocie 309.200 z³ (przeznaczone na sp³atê rat kredytów
i po¿yczek).
Z przed³o¿onej prognozy kwoty d³ugu wynika, ¿e zad³u¿enie na dzieñ 1.01.2006 r. wynosi 1.171.728 z³. Uwzglêdniaj¹c
przewidziane do zaci¹gniêcia w 2006 r. kredyty i po¿yczki
w kwocie 712.866 z³ oraz sp³aty rat kredytów i po¿yczek
w kwocie 309.200 z³, zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 1.575.394 z³ (i takie podano w prognozie). Kwota ta
stanowi 21,48% planowanych dochodów bud¿etu.
Z prognozy wynika równie¿, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie
do roku 2013 i bêdzie mia³ tendencjê malej¹c¹, co obrazuje
poni¿sza tabela:

- dochody w kwocie - 7.334.430 z³
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W myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna
kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec
roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych
dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym,
a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec
kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym
roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ
Gminy. Wg zestawienia Jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towa³ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r.  5,10%
2008 r.  6,68%

2007 r.  6,82%
2009 r.  6,13%

2010 r.  3,49%
2012 r.  2,63%

2011 r.  2,58%
2013 r.  1,75%

a zatem nie przekroczy dopuszczalnego wskanika (15%),
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-10/10/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Nowy Tomyl.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald  £aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Nowy Tomyl na 2006 r. uchwalonym
przez Radê w dniu 28 grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXXV/273/
2005) ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie

40.005.820 z³

- wydatki w kwocie

45.050.820 z³.
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W bud¿ecie zaplanowano przychody z tytu³u kredytów
i po¿yczek w kwocie 7.424.158 z³, a rozchody w kwocie
2.379.158 z³ (przeznaczone na sp³atê rat kredytów i po¿yczek).
Na obs³ugê d³ugu zaplanowano wydatki w wysokoci
392.296 z³.

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Nowy Tomyl na
2006 r. oraz prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Nowy Tomyl

5 

Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 5.045.000 z³ i planuje siê go
sfinansowaæ przychodami z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek na rynku krajowym. Stosunek procentowy deficytu
bud¿etu do dochodów wynosi 12,61% planowanych dochodów.



W myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna
kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec
roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych
dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym,
a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec
kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym
roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ
Gminy. Wg zestawienia Jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towa³ siê
bêdzie nastêpuj¹co:

Z przed³o¿onej prognozy kwoty d³ugu wynika, ¿e na dzieñ
1.01.2006 r. zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów
wynosi 8.000.949 z³. Uwzglêdniaj¹c przewidziane do zaci¹gniêcia w 2006 roku zobowi¹zania z tytu³u kredytów
i po¿yczek (7.424.158 z³) oraz sp³aty rat kredytów i po¿yczek
(2.379.158 z³), przyj¹æ nale¿y, ¿e d³ug jednostki na dzieñ 31
grudnia 2006 roku wyniesie 13.045.949 z³. Kwota ta stanowi
32,41% planowanych dochodów bud¿etu.
Z prognozy wynika równie¿, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie
do roku 2013 i bêdzie mia³ tendencjê malej¹c¹, co obrazuje
poni¿sza tabela:
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2006 r.  5,91%
2008 r.  6,97%

2007 r.  7,04%
2009 r.  5,91%

2010 r.  3,72%
2012 r.  2,34%

2011 r.  2,40%
2013 r.  2,29%.

Sp³aty zobowi¹zañ Gminy w latach 2006-2013 nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co
spe³nia warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e w prognozie w zakresie
roku 2006 r. podano planowan¹ kwotê dochodów w wysoko-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 852, 853

 3424 

ci 40.246.000z³, podczas gdy w bud¿ecie ustalone zosta³y
dochody w kwocie 40.005.820z³. Ponadto do wyliczenia wskanika sp³aty nie brano pod uwagê przypadaj¹cych do sp³aty
w br. odsetek od kredytów i po¿yczek w kwocie 392.296z³.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze kwoty, wskanik zad³u¿enia do prognozowanych dochodów w 2006 r. wyniesie 32,61%, a wskanik sp³aty zobowi¹zañ ukszta³tuje siê na poziomie 6,93%
planowanych dochodów.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia

853
UCHWA£A nr SO  23/3-P/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. zmieniony zarz¹dzeniami nr 16/2005 z dnia 7 kwietnia
2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Idzi Kalinowski,
Cz³onkowie:
Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 55, poz. 577) oraz art. 172 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XXXVII/523/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2006
rok,

- informacjê Miasta o wielkoci sp³at zobowi¹zañ oraz prognozê d³ugu w latach 2006  2013,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31
grudnia roku 2004,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do dnia 31 grudnia roku 2004 r.,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do koñca I, II, III
kwarta³u roku 2005,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II, III kwarta³u roku 2005.
Uchwalony bud¿et na 2006 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 118.900.281 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
123.304.783 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie 4.404.502 z³
sfinansowany zostanie przychodami ze sprzeda¿y papierów
wartociowych, które ustalono ogó³em w kwocie
10.000.000 z³. Rozchody ogó³em ustalono w kwocie
5.595.498 z³, z tego z tytu³u wykupu papierów wartociowych
w wysokoci 5.000.000 z³ oraz z tytu³u sp³at rat kredytów
i po¿yczek ustalono w kwocie 595.498 z³.
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Z kwartalnych sprawozdañ Rb  Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego wynika, ¿e kwota d³ugu gminy wynosi³a:

tów i po¿yczek d³ugoterminowych 169.831 z³, co stanowi³o
40,03% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,

- na koniec 2004 r.  44.750.000 z³ z tytu³u papierów
wartociowych, co stanowi³o 44,25% wykonanych w tym
okresie dochodów bud¿etowych,

- na koniec III kwarta³u 2005 r.  43.665.905 z³, z tego z tytu³u
papierów wartociowych 43.250.000 z³ oraz z tytu³u kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych 415.905 z³, co stanowi³o
38,68% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych.

- na koniec I kwarta³u 2005 r.  44.750.000 z³ z tytu³u
papierów wartociowych, co stanowi³o 41,14% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec II kwarta³u 2005 r.  44.919.831 z³, z tego z tytu³u
papierów wartociowych 44.750.000 z³ oraz z tytu³u kredy-
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Wed³ug prognozy d³ug Miasta oraz wskaniki zad³u¿enia
i sp³aty zad³u¿enia w latach 2006 - 2013 przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2013
planowane zad³u¿enie Miasta na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w danym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym
roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi
odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy.
Spe³nia to wymóg art. 170 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy nie mo¿e odnieæ siê do zabezpieczenia
sp³aty zaci¹gniêtych zobowi¹zañ w latach 2007 - 2013 ponie-

wa¿ w przedstawionej prognozie d³ugu nie zaplanowano kwot
wydatków na kolejne lata. Ponadto z przedstawionej prognozy wynika, ¿e planowany poziom dochodów bud¿etowych na
lata 2007  2011 jest ni¿szy od dochodów planowanych na
2006 r.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Idzi Kalinowski
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO-11/13/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Rawicz
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca: Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:
Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Rawicz na 2006 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu (wraz z korekt¹ przed³o¿on¹ w dniu 19
stycznia 2006 r.), wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Gminy Rawicz
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym w dniu 28 grudnia
2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXIII/306/05 Rady Miejskiej Gminy
ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie

45.403.935 z³,

- wydatki w kwocie

43.334.635 z³,

nadwy¿ka bud¿etu w kwocie 2.069.300 z³ zostanie przeznaczona na sp³atê po¿yczek.
W bud¿ecie na 2006 r. (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) przewidziano przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie
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300.000 z³ i rozchody bud¿etu w wysokoci 2.369.300 z³, które
dotycz¹ sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
W §9 ust. 1 uchwa³y w sprawie bud¿etu na 2006 rok Rada
upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gania kredytu krótkoterminowego oraz sp³at zobowi¹zañ z tego tytu³u ³¹cznie do wysokoci 500.000 z³ w ci¹gu roku bud¿etowego.
Gmina nie udziela³a porêczeñ oraz nie emitowa³a obligacji
i nie planuje tego w 2006 roku.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy Rawicz Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r.
zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi
7.070.900 z³, co stanowi 15,57% planowanych dochodów
bud¿etu.
Planowane w 2006 r. do zaci¹gniêcia po¿yczki i kredyty
wynosz¹ 300.000 z³.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie
5.001.600 z³, co stanowi 11,02% planowanych dochodów
bud¿etu (45.403.935 z³), przy dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em w tym roku bud¿etowym,
a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec
kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym
roku bud¿etowym dochodów tej jednostki, co wynika z przepisu art. 170 ustawy o finansach publicznych.
Prognozowana kwota d³ugu w kolejnych latach (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) tj. do roku 2010 w odniesieniu do
planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

6









6






 




Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Rawicz prognozê d³ugu do 2010 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³aty
zobowi¹zañ wraz z odsetkami w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co:
2006 r.  5,372%
2008 r.  3,249%

2007 r.  6,817%

2009 r.  2,255%

2010 r.  0,875%

Zobowi¹zania te nie przekrocz¹ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ust.1 ustawy
o finansach publicznych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr 14/ SO- 7/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Strza³kowo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Strza³kowo na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 4 stycznia 2006 oraz prognozy kwoty
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Strza³kowo na 2006 uchwalonym
w dniu 29 grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XXXVI/217/05) zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 16.402.880 z³ i wydatki
w wysokoci 17.071.040 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 668.160 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody z kredytów
krajowych w kwocie 1.629.853 z³, a tak¿e zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych kredytów w kwocie
961.693 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów, wraz
z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:













 

 

























 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów:
- Nr 437/2004 z dnia 16.08.2004 r.;
- Nr 451/2004 z dnia 26.10.2004 r.;
- Nr 49/2005 z dnia 09.05.2005 r.;
- Nr 425/2005 z dnia 14.09.2005r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych w 2006 r. kredytów w wysokoci
1.629.853 a ich sp³ata przewidziana zosta³a w latach 2006 
2009.
Gmina Strza³kowo nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zwiera okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005
roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Strza³kowo. nie
udziela³a gwarancji i porêczeñ.

Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 kredyty nie s¹
zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi
i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy
nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone
w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych, ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ
oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez
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Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty

d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-10/11/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy wiêciechowa
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy wiêciechowa na
2006 r. oraz prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy wiêciechowa.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu 28
grudnia 2005 r. (uchwa³a Nr XXVI/186/2005) ustalone zosta³y:

- dochody w kwocie - 11.912.622 z³
- wydatki w kwocie - 11.267.622 z³
Nadwy¿kê bud¿etu w kwocie 645.000 z³ postanowiono
przeznaczyæ na sp³atê po¿yczek.
W za³¹czniku Nr 5 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowano
rozchody kwocie 645.000 z³ (przeznaczone na sp³atê po¿yczek
i kredytów).
Z przed³o¿onej prognozy kwoty d³ugu wynika, ¿e zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2005 r. wynosi 3.075.300 z³. Uwzglêdniaj¹c
przewidziane w 2006 r. sp³aty rat kredytów i po¿yczek
w kwocie 645.000 z³, zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2006 r.
wyniesie 2.430.300 z³, tj. planowanych dochodów bud¿etu.
Kwota ta stanowi 20,40% prognozowanych dochodów
bud¿etu.
Z prognozy wynika równie¿, ¿e d³ug wystêpowa³ bêdzie
do roku 2012 i bêdzie mia³ tendencjê malej¹c¹, co obrazuje
poni¿sza tabela:
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W myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna
kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec
roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych
dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym,
a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec
kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym
roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ
Gminy. Wg zestawienia Jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towa³ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
2006 r.  5,76%
2008 r.  3,51%

2007 r.  5,36%
2009 r.  3,27%

2010 r.  2,82%
2012 r.  0,69%

2011 r.  2,66%

a zatem nie przekroczy dopuszczalnego wskanika (15%),
o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.
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UCHWA£A SO.-0951/36/16/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Buk.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Karol Chyra
Cz³onkowie:
Gra¿yna Wróblewska
Leon Pa³ecki

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Buk na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Nr XLVII/257/05
z dnia 30.12.2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 9 stycznia
2006 roku wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu Miasta i Gminy Buk
wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta i Gminy Buk na 2006 r. uchwalonego
uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Buk Nr XLVII/257/05 z dnia 30

Dziennik Urzêdowy
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grudnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
23.250.468 z³ i wydatki w wysokoci 23.250.468 z³. Bud¿et
zrównowa¿ony. Nie zaplanowano ¿adnych przychodów i rozchodów.
Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za okres od pocz¹tku roku
do 30 wrzenia 2005 roku wynika, ¿e Gmina ma zobowi¹zania
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z tytu³u papierów wartociowych w kwocie 1.300.000 z³otych,
z tego 600.000 z³otych - wykup 2.8.2007 roku oraz 700.000
z³otych - wykup 2.8.2010 roku.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2013 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2013
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do wykupu papierów wartociowych w danym roku bud¿etowym wraz z nale¿nymi
odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych zostanie spe³niony.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Karol Chyra
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A SO.-0951/48/16/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Gniezno
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: Karol Chyra
Cz³onkowie:
Gra¿yna Wróblewska
Leon Pa³ecki
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Gniezno na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXIV/234/05 z dnia
30.12.2005r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 11 stycznia 2006

Dziennik Urzêdowy
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roku wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu Gminy Gniezno na lata
2006-2010 wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Gniezno na 2006 r. uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXIV/234/05 z dnia 30 grudnia
2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
13.995.491 z³ i wydatki w wysokoci 14.631.491 z³. Deficyt
bud¿etu wynosi 636.000 z³.
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Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym w kwocie 1.186.900 z³ (§952).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
550.900 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2010
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych zostanie spe³niony.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Karol Chyra
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A SO.-0951/46/16/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Miêdzychód
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: Karol Chyra
Cz³onkowie:
Gra¿yna Wróblewska
Leon Pa³ecki
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Miêdzychód na
2006 rok uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XLV/285/
2005 z dnia 27.12.2005r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 4
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stycznia 2006 roku wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu Miasta
i Gminy Miêdzychód na lata 2006-2009 wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu

Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z tytu³u:

UZASADNIENIE

- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 668.000 z³ (§952),

W bud¿ecie Miasta i Gminy Miêdzychód na 2006 r. uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XLV/285/2005 z dnia 27
grudnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
31.132.049 z³ i wydatki w wysokoci 31.800.049 z³. Deficyt
bud¿etu wynosi 668.000 z³.
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- nadwy¿ki z lat ubieg³ych w kwocie 266.300 (§957).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
266.300 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych zostanie spe³niony.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Karol Chyra
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO.-0951/2/16/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Suchy Las
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: Karol Chyra
Cz³onkowie:
Gra¿yna Wróblewska
Leon Pa³ecki
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Suchy Las na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XLVIII/409/2005 z dnia
15 grudnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 21 grudnia
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Województwa Wielkopolskiego Nr 33

2005 roku oraz przed³o¿onej tut. Izbie w dniu 17 stycznia
2006 r. prognozy d³ugu publicznego wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu

- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 250.000 z³. (§952),
- z wyemitowanych papierów wartociowych w kwocie
9.000.000 z³ (§931),

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Suchy Las na 2006 r. uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Nr XLVIII/409/2005 z dnia 15 grudnia
2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 45.485.942
z³ i wydatki w wysokoci 62.004.653 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
16.518.711 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
wskazane zosta³y przychody w kwocie 18.636.902 z³ w tym:
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- z nadwy¿ki z lat ubieg³ych w wysokoci 9.386.902 z³ (§957).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
2.118.191 z³ z tytu³u:
- sp³aty po¿yczek i kredytów w kwocie 618.191 z³ (§992),
- wykupu papierów wartociowych w kwocie 1.500.000 z³
(§982).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2013 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005-2013
planowane zad³u¿enie na koniec roku nie przekroczy 60%
dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Karol Chyra
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO- 0951/52p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Chodzie¿
Nr 127/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie prognozy sp³aty d³ugu gminy w roku 2006 i latach nastêpnych
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
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Województwa Wielkopolskiego Nr 33
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Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Chodzie¿ Nr 127/2006 z dnia 4 stycznia
2006 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
D³ug z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na dzieñ
31 grudnia 2004 r. wyniós³ 1.819.154 z³ (dane wg sprawozdania Rb-Z), co stanowi³o 20,18% wykonanych dochodów bud¿etu w 2004 r.
Przewidywany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek na 31 grudnia 2005 r. (wg za³o¿eñ prognozy d³ugu)
wyniesie 1.599.070 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów bud¿etu na 2006 r. d³ug nominalny na
dzieñ 31 grudnia 2006 r. wyniesie 3.380.734 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2006 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz
z odsetkami, kwoty do której Wójt mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki
i kredyty krótkoterminowe w 2006 r. oraz prognozowanych
dochodów:
1) przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami, kwota do której Wójt mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki
i kredyty krótkoterminowe w 2006 r w latach 2006  2012
stanowi:

2006 r.  14,18%, 2007 r.  9,78%, 2008 r.  9,48%,
2009 r.  7,60%, 2010 r.  8,01%, 2011 r.  5,26%, 2012 r.
 4,25% prognozowanych dochodów, a wg stanu prawnego od 1 stycznia 2006r. wskanik na 2006r. wyniós³ 8,59%.
2) przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  37,76, 2007 r.  32,02%, 2008 r.  23,77%,
2009 r.  17,11%, 2010 r.  9,44%, 2011 r.  4,26%
prognozowanych dochodów.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2012 kszta³tuje siê na poziomie od 1,5% do 9%.
W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych dochodów w 2006 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy
wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata
nie powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku
bud¿etowego.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2006 r.
prognoza kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169. ust. 1 i art.
170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Prognozowane wydatki w poszczególnych latach sp³aty
(2007-2012) winny byæ ustalone na takim poziomie, by
z dochodów w³asnych zabezpieczyæ sp³aty rat kredytów
i po¿yczek (zgodnie z treci¹ podjêtych uchwa³ kredytowych,
po¿yczkowych). Za³o¿enia prognozy ustalaj¹ nadwy¿kê, która
nie w pe³ni zabezpiecza sp³atê rat zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek. Powy¿sze nale¿y rozwa¿yæ przy kolejnych zmianach bud¿etu na 2006r. i zmianach za³o¿eñ prognozy.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO- 0951/67p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Chodzie¿
Nr 126/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie prognozy sp³aty d³ugu Gminy w roku 2005 i latach nastêpnych
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33
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Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu odmawia wydania opinii o przedmiotowej prognozie
jako podjêtej bez podstawy prawnej
UZASADNIENIE
Prognoza d³ugu przedstawiona w zarz¹dzeniu Wójta Gminy
Chodzie¿ Nr 126/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. dotyczy
planowanego bud¿etu na 2005 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ podejmowanie zarz¹dzenia
o prognozie d³ugu w dniu 4 stycznia 2006 r. a dotycz¹cej
za³o¿eñ do bud¿etu na 2005 r., tj. po up³ywie roku bud¿etowego narusza zasadê rocznoci bud¿etu wyra¿onej w art. 109

ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie art. 165
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Zatem organ wykonawczy nie ma podstaw prawnych do
ustalania prognozy d³ugu do bud¿etu, który z mocy przepisów
prawa zosta³ wykonany.
Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy przypomina, ¿e od 1 stycznia
2006r. wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o finansach publicznych.
Zatem przy podejmowaniu po tej dacie zarz¹dzeñ przez organ
wykonawczy prawid³owo nale¿y wskazaæ podstawê ich podjêcia.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO- 0951/65p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta Czarnków
Nr 169/06 z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie prognozy d³ugu Gminy Miasta Czarnków w latach 2005-2012
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku

z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu odmawia wydania opinii o przedmiotowej prognozie
jako podjêtej bez podstawy prawnej
UZASADNIENIE
Prognoza d³ugu przedstawiona w zarz¹dzeniu Burmistrza
Miasta Czarnków Nr 169/06 z dnia 3 stycznia 2006 r. dotyczy
planowanego bud¿etu na 2005 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ podejmowanie zarz¹dzenia
o prognozie d³ugu w dniu 3 stycznia 2006r. a dotycz¹cej
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za³o¿eñ do bud¿etu na 2005r., tj. po up³ywie roku bud¿etowego narusza zasadê rocznoci bud¿etu wyra¿onej w art. 109
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie art. 165
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Zatem organ wykonawczy nie ma podstaw prawnych do
ustalania prognozy d³ugu do bud¿etu, który z mocy przepisów
prawa zosta³ wykonany.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO- 0951/68p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Drawsko
Nr 25/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie prognozy kszta³towania siê i sp³aty d³ugu
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Drawsko Nr 25/2005 z dnia 30 grudnia
2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
D³ug z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów oraz
zobowi¹zañ wymagalnych na dzieñ 31 grudnia 2004 r. wyniós³ 1.393.086 z³ (dane wg sprawozdania Rb-Z), co stanowi³o
15,89% wykonanych dochodów bud¿etu w 2004 r. Przewidy-

wany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek na
31 grudnia 2005 r. (wg za³o¿eñ prognozy d³ugu) wyniesie
1.251.462 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów bud¿etu na 2006 r. d³ug nominalny na
dzieñ 31 grudnia 2006 r. wyniesie 3.137.566 z³, a po wy³¹czeniu rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE  1.886.104 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2006 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz
z odsetkami oraz prognozowanych dochodów:
1) przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami w latach 2006  2013 stanowi: 2006 r.  5,80%,
2007 r.  20,07% (po wy³¹czeniu sp³at okrelonych
w umowie z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE 
7,43%), 2008 r.  4,53%, 2009 r.  4,91%, 2010 r.  2,01%,
2011 r.  1,89%, 2012 r.  1,48%, 2012 r.  0,88% prognozowanych dochodów.
2) przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  32,16% (po wy³¹czeniu zad³u¿enia wynikaj¹cego
z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE 
19,33%), 2007 r.  12,93%, 2008 r.  9,21%, 2009 r.  4,95%,
2010 r.  3,44%, 2011 r.  1,98%, 2012 r.  0,75% prognozowanych dochodów.
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Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2013 kszta³tuje siê na poziomie 1,5%. W ocenie
Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych dochodów
w 2006 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata nie
powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku bud¿etowego.

art. 169. ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk

Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2006 r.
prognoza kwoty d³ugu na dzieñ podjêcia spe³nia wymogi art.
113 oraz art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO.-0951/64p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Miasta i Gminy Go³añcz wyra¿a opiniê pozytywn¹.

Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk

Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Go³añcz Nr 46/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:

UZASADNIENIE

dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art.
172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
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W 2006 r. Miasto i Gmina Go³añcz planuje zaci¹gn¹æ
kredyty i po¿yczki w ³¹cznej wysokoci 2.392.518 z³.
D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat po¿yczek
wraz z odsetkami w latach 2006 - 2013 kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:
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Jednoczenie Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e Rada upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego deficytu
bud¿etu do kwoty 650.000 z³, ale w bud¿ecie nie zaplanowa³a
wydatków (z tytu³u odsetek) na ewentualn¹ obs³ugê tego
przejciowego d³ugu, które nale¿y uwzglêdniæ przy obliczaniu
wskanika sp³at.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.

Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
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UCHWA£A Nr SO-0951/57p/12/Pi/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza £ob¿enicy
Nr 71/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjêcia prognozy kwoty d³ugu gminy £ob¿enica na 2005 rok
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 24/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Ryszard Auksztulewicz
Cz³onkowie:
Krystyna Stró¿yk
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
kwoty d³ugu Miasta i Gminy £ob¿enica wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie zarz¹dzenia Nr 71/2005 Burmistrza £ob¿enicy z dnia 29 grudnia 2005 r.w sprawie przyjêcia prognozy
kwoty d³ugu gminy £ob¿enica na 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy
ustali³, co nastêpuje:
W 2005 r. Miasto i Gmina £ob¿enica planuje zaci¹gn¹æ
kredyt lub po¿yczkê w wysokoci 1.514.302 z³.
Kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2005 r. zaci¹gniêtych
ju¿ po¿yczek i kredytów wraz z odsetkami wynosi 1.713.094
z³, co stanowi 9,31% planowanych na ten rok dochodów, a wg

stanu prawnego na dzieñ podjêcia przedmiotowego zarz¹dzenia z uwzglêdnieniem zawartego w uchwale bud¿etowej
upowa¿nienia do zaci¹gania przez Burmistrza po¿yczek i
kredytów krótkoterminowych do kwoty 100.000 z³, wskanik
dotycz¹cy sp³aty tych zobowi¹zañ wyniesie 9,85%. D³ug (nominalny) na dzieñ 31.12.2005 r. z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wynosiæ bêdzie 4.570.304 z³, co stanowi
24,85% planowanych na ten rok dochodów bud¿etowych.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., a na dzieñ podjêcia
Zarz¹dzenia Nr 71/2005 Burmistrza £ob¿enicy z dnia 29 grudnia 2005 r. art. 113 ust. 1 i art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Wskazanym jest uzupe³nienie kolejnej zmiany prognozy
d³ugu o planowane wielkoci wydatków w poszczególnych
latach w kwotach ogó³em z wyodrêbnieniem wydatków bie¿¹cych i maj¹tkowych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Ryszard Auksztulewicz
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO- 0951/56p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
Nr 50/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie prognozy kwoty d³ugu w latach 2006-2012
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 50/05 z dnia 30
grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
D³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2004 r. z tytu³u
kredytów i po¿yczek wyniós³ 2.076.566 z³. Natomiast przewidywany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek na
31 grudnia 2005 r. (wg za³o¿eñ prognozy d³ugu) wyniesie
1.688.486 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów (z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek) oraz planowanych rozchodów (sp³at rat kredytów i po¿yczek) bud¿etu na 2006 r. d³ug
nominalny na dzieñ 31 grudnia 2006 r. wyniesie 3.913.201 z³,
a po wy³¹czeniu rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE 
2.313.201 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2006 r.
z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek, planowanych rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami a tak¿e kwoty, do której Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ
po¿yczki i kredyty krótkoterminowe w 2006 r. oraz prognozowanych dochodów:
1) przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami oraz kwoty, do której Burmistrz mo¿e zaci¹-

gaæ po¿yczki i kredyty krótkoterminowe w 2006 r. w latach
2006  2012 stanowi: 2006 r.  4,07%, 2007 r.  12,58% (po
wy³¹czeniu sp³at okrelonych w umowie z podmiotem
dysponuj¹cym funduszami UE  4,06%), 2008 r.  6,77%
(po wy³¹czeniu sp³at okrelonych w umowie z podmiotem
dysponuj¹cym funduszami UE  3,97%), 2009 r.  6,54%,
2010 r.  1,43%, 2011 r.  1,16%, 2012 r.  0,45% prognozowanych dochodów, a wg stanu prawnego na 1 stycznia
2006 r. wskanik na 2006 r. wynosi 3,35%.
2) przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  28,15% (po wy³¹czeniu zad³u¿enia wynikaj¹cego
z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE 
16,64%), 2007 r.  15,92% (po wy³¹czeniu zad³u¿enia
wynikaj¹cego z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  13,08%), 2008 r.  9,37%, 2009 r.  2,94%,
2010 r.  1,57%, 2011 r.  0,44% prognozowanych dochodów.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2012 kszta³tuje siê na poziomie 1,5%. W ocenie
Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych dochodów
w 2006 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata nie
powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku bud¿etowego.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2006 r.
prognoza kwoty d³ugu na dzieñ podjêcia zarz¹dzenia spe³nia
wymogi art. 113 oraz art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
ze zm.), a obecnie art. 169. ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO- 0951/53p/14/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Rogona Nr 136/05
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie okrelenia prognozy sp³aty d³ugu Gminy Rogono w latach 2006-2012
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie
d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Burmistrza Rogona Nr 136/05 z dnia 30 grudnia 2005 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
D³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2004 r. z tytu³u
kredytów i po¿yczek wyniós³ 4.332.530 z³. Natomiast przewidywany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek na
31 grudnia 2005 r. (wg za³o¿eñ prognozy d³ugu) wyniesie
8.864.904 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów (z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek) oraz planowanych rozchodów (sp³at rat kredytów i po¿yczek) bud¿etu na 2006 r. d³ug
nominalny na dzieñ 31 grudnia 2006 r. wyniesie 8.100.456 z³,
a po wy³¹czeniu rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE 
6.008.077 z³
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2006 r.
z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek, planowanych rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami a tak¿e kwoty, do której Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ
po¿yczki i kredyty krótkoterminowe w 2006 r. oraz prognozowanych dochodów:
1) przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami oraz kwoty, do której Burmistrz mo¿e zaci¹-

gaæ po¿yczki i kredyty krótkoterminowe w 2006 r. w latach
2006  2012 stanowi: 2006 r.  39,42% (po wy³¹czeniu sp³at
okrelonych w umowie z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  8,62%), 2007 r.  13,09% (po wy³¹czeniu
sp³at okrelonych w umowie z podmiotem dysponuj¹cym
funduszami UE  5,92%), 2008 r.  5,66%, 2009 r.  4,49%,
2010 r.  3,19%, 2011 r.  2,05%, 2012 r.  1,46% prognozowanych dochodów, a wg stanu prawnego od 1 stycznia
2006 r. wskanik na 2006r. wynosi odpowiednio 35,73%
i 4,93%.
2) przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  29,90% (po wy³¹czeniu zad³u¿enia wynikaj¹cego
z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE 
22,18%), 2007 r.  15,34%, 2008 r.  11,03%, 2009 r. 
6,57%, 2010 r.  3,45%, 2011 r.  1,45% prognozowanych
dochodów.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006-2012 kszta³tuje siê na poziomie od (-) 5,7% do
7,3%. W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych
dochodów w 2006 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata nie powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku bud¿etowego.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2006 r.
prognoza kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 113 oraz art. 114
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a obecnie art. 169. ust.
1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr SO.-0951/60p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:

172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy Ryczywó³ wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE

Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk

Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Ryczywó³ Nr 51/2005 z dnia 30
grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:

dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art.
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W 2006 r. Gmina Ryczywó³ nie planuje zaci¹gniêcia kredytów ani po¿yczek.
D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat po¿yczek
wraz z odsetkami w latach 2006 - 2008 kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:
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Jednoczenie Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e Rada upowa¿ni³a Wójta do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego deficytu bud¿etu
do kwoty 170.000 z³, ale w bud¿ecie nie zaplanowa³a wydatków (z tytu³u odsetek) na ewentualn¹ obs³ugê tego przejciowego d³ugu.
Sk³ad Orzekaj¹cy informuje, ¿e przy obliczaniu wskanika
przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 r. zobowi¹zañ oraz wskanika poziomu zad³u¿enia na koniec 2006 r., wzi¹³ pod uwagê
dochody bud¿etu wynikaj¹ce z uchwa³y Rady Gminy Ryczywó³ Nr XXVII/198/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. (w wysokoci
12.173.135 z³).

Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
o finansach publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr 17/ SO- 6/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Skulsk
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹cy: Józef Godzikiewicz
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Skulsk na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 10 stycznia 2006r. oraz prognozy kwoty
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Skulsk na 2006 uchwalonym w dniu 29
grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XXVII/174/2005) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 9.839.610 z³ i wydatki w wysokoci 10.684.758 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 845.148 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce kredytów krajowych w kwocie 1.300.000 z³, a tak¿e zaplanowano
rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 454.852 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów wraz z
nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:













 

 

























 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów:
- Nr 326/1/2004 z dnia 03.08.2004 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych w 2006 r. kredytów w wysokoci
1.300.000 z³ a ich sp³ata przewidziana zosta³a w latach 2007
 2009.
Gmina Skulsk nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zawiera
okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005
roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Skulsk nie udziela³a
gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 kredyty nie s¹
zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi

i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy
nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone
w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz
potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê
porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych
dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170 ustawy
o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e
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przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki
w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna
kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60%
planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu

bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
Józef Godzikiewicz
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

871
UCHWA£A nr SO  31 /1-P/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Szczytniki
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. zmieniony zarz¹dzeniem nr 16/2005 z dnia 7 kwietnia
2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca Zofia Kowalska,
Cz³onkowie:
Zofia Freitag,
Idzi Kalinowski,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r., nr 249, poz. 2104) o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu Gminy Szczytniki wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Szczytniki dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XXIII/117/2005 Rady Gminy w Szczytnikach
z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy Szczytniki ze zmianami,
- uchwa³ê nr XXXI/152/2005 Rady Gminy w Szczytnikach
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2006 r.,

- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu gminy na lata
2005  2008 oraz informacjê gminy o wielkoci sp³at
zobowi¹zañ w latach 2005 - 2008,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31
grudnia roku 2004,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za I, II i III kwarta³ 2005 r.,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do dnia 31 grudnia roku 2004 r.,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za I, II i III kwarta³
2005 r.,
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Szczytniki na 2006 r. zaplanowano
dochody bud¿etowe w wysokoci 12.494.900 z³, wydatki bud¿etowe w wysokoci 11.695.650 z³. Przewidywana nadwy¿ka
bud¿etowa w kwocie 799.250 z³ przeznaczona bêdzie na sp³atê
po¿yczki i kredytu. W bud¿ecie na 2006 r. zaplanowano
rozchody bud¿etu (sp³aty kredytów i po¿yczek) w takiej w³anie wysokoci. Na obs³ugê d³ugu publicznego w bud¿ecie na
2005 r. zaplanowano kwotê 30.000 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Wed³ug Rb - Z - sprawozdania o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31
grudnia roku 2004 wynika, ¿e kwota d³ugu Gminy Szczytniki
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na koniec 2004 r.
wynosi³a 2.127.700 z³, co stanowi³o 18,57% wykonanych
dochodów bud¿etowych. Na koniec I kwarta³u 2005 roku d³ug
gminy wynosi³ równie¿ 2.127.700 z³, co stanowi³o 18,41%
planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych. Z kolei
na koniec II kwarta³u ubieg³ego roku d³ug gminy wynosi³
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1.877.700 z³, co stanowi³o 16,11% planowanych w tym okresie
dochodów bud¿etowych. Na koniec III kwarta³u d³ug gminy
wynosi³ równie¿ 1.887.700 z³, co stanowi³o 15,98% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych. Sk³ada³y siê na
niego zobowi¹zania z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Z p³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2005  2008 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy
kszta³tuje nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005  2008
planowane zad³u¿enie gminy na koniec danego roku nie
przekroczy 60% planowanych dochodów jednostki w roku
bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w
danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z
nale¿nymi od nich odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy. Zachowane zosta³y zatem
wymogi wynikaj¹ce z przepisów art. 170 ust. 1 i 2 oraz art. 169
ustawy o finansach publicznych.

Uwzglêdniaj¹c zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 294, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³, jak w uchwale.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Kowalska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

872
UCHWA£A Nr SO.-0951/59p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:

Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 872, 873

 3445 

dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art.
172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy Tarnówka wyra¿a opiniê pozytywn¹.

UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Tarnówka Nr 106/2005 z dnia 30
grudnia 2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W 2006 r. Gmina Tarnówka planuje zaci¹gn¹æ kredyt
w wysokoci 475.000 z³.
D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat po¿yczek
wraz z odsetkami w latach 2006 - 2010 kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:
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Sk³ad Orzekaj¹cy informuje, ¿e przy obliczaniu wskanika
przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 r. zobowi¹zañ oraz wskanika poziomu zad³u¿enia na koniec 2006 r., wzi¹³ pod uwagê
dochody bud¿etu wynikaj¹ce z uchwa³y Rady Gminy w Tarnówce Nr XXVI/163/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. (w wysokoci 5.516.990 z³).
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

873
UCHWA£A Nr 18/ SO- 5/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 24 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Golina
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Przewodnicz¹ca: Zofia Ligocka
Cz³onkowie:
Leszek Maciejewski
Józef Godzikiewicz

w wysokoci 19.08.0057 z³. Nadwy¿ka bud¿etu wynosi
1.229.944 z³.

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Golina na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 04 stycznia 2006 oraz prognozy kwoty
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Golina na 2006 rok uchwalonym
w dniu 28 grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XL212/2005) zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 20.310.001 z³ i wydatki
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W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce z po¿yczek i kredytów w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej w kwocie
516.423 z³, przychody z po¿yczek i kredytów krajowych
w kwocie 1.140.000 z³. Zaplanowano równie¿ rozchody na
sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2011 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:











 





































 






Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek:
- Nr 310-13/3/II/12/2001 z dnia 25.10.2001 r.;
- Nr 310-13/3/II/6/2002 z dnia 11.07.2002 r.;

- Nr 56/P/Ko/OW/04 z dnia 27.09.2004 r.;
- Nr 57/P/Ko/OW/04 z dnia 27.09.2004 r.;
- Nr 130/P/Ko/OA/04 z dnia 5.11.2004 r.;
- Nr 7/I/JST/2004 z dnia 30.11.2004 r.
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Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych w 2006 r. kredytów i po¿yczek
w wysokoci 1.140.000 z³ a ich sp³ata przewidziana zosta³a
w latach 2007  2011.
Po odjêciu kwoty przychodów po¿yczek i kredytów planowanych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z Wojewod¹ Wielkopolskim Nr Z/2.30/III/3.5.1/122/04/
U/136/05 z dnia 21.07.2005 r. o dofinansowanie zadañ ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zad³u¿enie Gminy oraz sp³aty zobowi¹zañ kszta³towaæ siê
bêd¹ nastêpuj¹co:

- Nr 310-13/3/II/12/2003 z dnia 28.07,2003 r.;
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i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
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Gmina Golina nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zwiera okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005

roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Golina nie udziela³a gwarancji i porêczeñ
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2011
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿eto-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33
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wym. £¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy, po odjêciu
kwoty sp³at zobowi¹zañ zwi¹zanych z jednorazow¹ sp³at¹
po¿yczki na prefinansowanie, zaci¹gniêtej na realizacjê zadañ
finansowanych z udzia³em rodków z bud¿etu UE nie przekroczy 15%. Zatem spe³niono wymogi wynikaj¹ce z przepisu art.
113 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych, ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ
oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez
Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej

jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Ligocka
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A SO.-0951/56/19/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 24 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Luboñ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Marzena Kalemba
Cz³onkowie:
Karol Chyra
Leon Pa³ecki
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Luboñ na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta nr XLIII/212/2005 z dnia
29.12.2005r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 5 stycznia 2006 r.
wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu na lata 2006  2009 wyra¿a:
opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta Luboñ na 2006 r. uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta Nr XLIII/212/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 37.742.359 z³
i wydatki w wysokoci 44.434.451 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
6.692.092 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów, wykupu innych
papierów wartociowych wskazane zosta³y przychody:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 750.000 z³ (§952)
- z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej w kwocie 7.994.092 z³ (§903).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
52.000 z³ na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów (§992) oraz w kwocie 2.000.000 z³ na wykup innych
papierów wartociowych.
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Miasta kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek, wykupu innych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy, a wiêc
warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych zostanie spe³niony.

finansowanych rodkami pochodz¹cymi z bud¿etu Unii
Europejskiej,
- gdy okrelone w umowie rodki z funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej nie zostan¹
przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich
zwrot,
w okolicznociach o których mowa w art. 170 ust. 5, art.
211 ust. 2 i art. 214 ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.

Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e wskanik o którym
mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych mo¿e
wzrosn¹æ w przypadku:
- koniecznoci zwrotu z w³asnych rodków po¿yczki zaci¹gniêtej na prefinansowanie programów i projektów wspó³-

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Marzena Kalemba
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A SO.-0951/54/19/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 24 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy £ubowo.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:

Przewodnicz¹ca: Marzena Kalemba
Cz³onkowie:
Karol Chyra
Leon Pa³ecki
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy £ubowo na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXVIII/245/2005 z dnia
29.12.2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 3 stycznia 2006 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

oraz z prognoz¹ kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy £ubowo na 2006 r. uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXVIII/245/2005 z dnia 29 grudnia
2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
9.892.210 z³ i wydatki w wysokoci 10.414.594 z³. Deficyt
bud¿etu wynosi 522.384 z³.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 444.591 z³ (§992)
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- sp³aty zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu
Unii Europejskiej w kwocie 106.611 z³ (§963).
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 455.586 z³ (§952)
- z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej w kwocie 618.000 z³ (§903).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2011 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2011
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami, nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.
Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e wskanik o którym
mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych mo¿e
wzrosn¹æ w przypadku:
- koniecznoci zwrotu z w³asnych rodków po¿yczki zaci¹gniêtej na prefinansowanie programów i projektów wspó³finansowanych rodkami pochodz¹cymi z bud¿etu Unii
Europejskiej,

- gdy okrelone w umowie rodki z funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej nie zostan¹
przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich
zwrot,
w okolicznociach o których mowa w art. 170 ust. 5, art.
211 ust. 2 i art. 214 ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Marzena Kalemba
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr 20/ SO- 7/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 24 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Ostrowite na 2006 rok
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Ostrowite na 2006 uchwalonym w dniu
29 grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XL/191/05) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 8.413.662 z³ i wydatki w wysokoci 8.008.142. z³. Nadwy¿ka bud¿etu wynosi 405.520 z³.
W bud¿ecie zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych
krajowych po¿yczek w kwocie 405.520 z³.

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Ostrowite na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 4 stycznia 2006 roku uchwa³¹ Nr XL/
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191/05 z dnia 29.12.2005 r. oraz prognozy kwoty d³ugu wyra¿a:
opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2008 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych po¿yczek wraz
z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:












 

 























 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów/po¿yczek:
- Nr 1227/2001/Wn15/ OW/P z dnia 7.12.2001 r.
- Nr 39/P/Ko/OW/03 z dnia 24.06.2003 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Gmina Ostrowite nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zawiera
okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005
roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Ostrowite nie
udziela³a gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête po¿yczki nie s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi/Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do
wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ

Gminy nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2008.
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych
z udzielonych przez Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e
przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast
w myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota
d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku
bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych docho-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 876, 877

 3451 

dów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie
roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu

bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

877
UCHWA£A Nr 19/ SO- 6/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 24 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Turek na 2006 rok
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹cy: Józef Godzikiewicz
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Turek na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 6 stycznia 2006 r uchwa³¹ Nr XXXIII/
364/05 oraz prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta Turek na 2006 uchwalonym w dniu 29
grudnia 2005 r (uchwa³¹ Nr XXXIII/364/05) zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 49.751.718 z³ i wydatki w wysokoci 55.872.668 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 6.120.950. z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce z wyemitowanych przez Gminê papierów wartociowych (obligacji)
w kwocie 7.000.000 z³, a tak¿e zaplanowano rozchody na
sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów i wykup
papierów wartociowych w kwocie 879.050 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2013 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek, wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie po¿yczek:
- Nr 153/P/Ko/OW/03 z dnia 27.10.2003 r.

tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005
roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Miasto Turek nie udzieli³o
gwarancji i porêczeñ.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2013
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.

- Nr 156/P/Ko/OA/03 z dnia 27.10.2003 r.
- Nr 89/P/Ko/OW/03 z dnia 11.08.2003 r.
- Nr 82/P/Ko/OW/04 z dnia 15.11.2004 r.
- Nr 83/P/Ko/OW/04 z dnia 15.11.2004 r.
- Nr 125/P/Ko/OW/04 z dnia 15.11.2004 r.
- Nr 52/P/OA/05 z dnia 5.09.2005 r.
- Nr 74/P/OA/05 z dnia 29.09.2005 r.
- Nr 75/P/OA/05 z dnia 29.09.2005 r.
- Nr 76/P/OA/05 z dnia 29.09.2005 r.
- Nr 152/P/OW/05 z dnia 25.11.2005 r.
- Nr 211/P/OW/I/05 z dnia 20.12.2005 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot, za wyj¹tkiem umowy
po¿yczki Nr 211/P/OW/I/05 z dnia 20.12.2005 r., stan zad³u¿enia
na 31.12.2006 r wg umowy wynosi 95.000 z³, a w prognozie
kwoty d³ugu zapisano kwotê 93.750 z³. Sk³ad Orzekaj¹cy
wskazuje, ¿e nale¿y doprowadziæ do zgodnoci kwot wynikaj¹cych z umowy z prognoz¹ kwoty d³ugu.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych w 2006 r. emisji obligacji w wysokoci
7.000.000 z³ a ich sp³ata przewidziana zosta³a w latach 2008
 2013.
Miasto Turek nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zawiera
okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg

Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych
z udzielonych przez Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e
przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast
w myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota
d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku
bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie
roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A SO.-0951/17/17/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Mosina
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 878, 879

 3453 

Przewodnicz¹ca: Aniela Michalec
Cz³onkowie:
Gra¿yna Wróblewska
Karol Chyra

grudnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
43.332.085 z³ i wydatki w wysokoci 49.332.085 z³. Deficyt
bud¿etu wynosi 6.000.000 z³.

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Mosina na 2006
rok uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr LII/407/05 z dnia
29.12.2005r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 5 stycznia 2006 r.
wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu

Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody ze sprzeda¿y obligacji w kwocie 10.000.000 z³
(§952). W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
4.000.000 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta i Gminy Mosina na 2006 r.
uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr LII/407/05 z dnia 29
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Miasta i Gminy
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami oraz po¿yczk¹/kredytem krótkoterminowym, nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy, a wiêc
warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych zostanie spe³niony.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aniela Michalec
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr 21/ SO- 8/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Babiak
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Renata Konowa³ek
Cz³onkowie:
Józef Godzikiewicz
Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy bud¿etu Babiak na 2006 rok przed³o¿onego w dniu 9 stycznia 2006 r. oraz prognozy kwoty d³ugu
wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Babiak na 2006 rok uchwalonym
w dniu 29 grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XLI/228/05) zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 12.741.607 z³ i wydatki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

w wysokoci 15.263.727 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
2.522.120 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody z po¿yczek i kredytów
krajowych w kwocie 3.350.000 z³, a tak¿e zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 827.880 z³.
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2011 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek, wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:















 

 





























 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek:
- Nr 2000-6004 z dnia 26.05.2000 r.
- Nr KR/LK/COFUND/999/02 z dnia 04.12.2002 r.
- Nr 29/P/Ko/OW/03 z dnia 13.06.2003 r.
- Nr 766/2/2003 z dnia 17.12.2003 r.
- Nr 51/2004 z dnia 29.07.2004 r.
- Nr 120/P/KO/OW/04 z dnia 15.11.2004 r.
- Nr 121/P/KO/OW/04 z dnia 15.11.2004 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych do zaci¹gniêcia w 2006 roku kredytów
i po¿yczek w wysokoci 3.350.000 z³, których sp³ata przewidziana zosta³a na lata 2007  2011.
W trakcie 2006 roku d³ug Gminy wzronie o 2.522.120 z³
(z kwoty 1.959.380 z³ na dzieñ 01.01.2006r. do kwoty
4.481.500 z³ na dzieñ 31.12.2006r.).
Gmina Babiak nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zawiera
okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym.
Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005 roku
wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Babiak nie udziela³a
gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 po¿yczki i kredyty nie
s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia
wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy nie
maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone w art.
169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2011
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Mimo nie przekroczenia obowi¹zuj¹cych wskaników, Sk³ad
Orzekaj¹cy sugeruje rozwa¿enie racjonalizacjê wydatków
w latach nastêpnych z uwagi na planowane zwiêkszenie
obci¹¿enia bud¿etu Gminy sp³atami rat kapita³owych kredytów i po¿yczek.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz
potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê
porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych
dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170 ustawy
o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e
przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki
w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna
kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60%
planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Renata Konowa³ek
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 880

 3455 

880
UCHWA£A SO.-0951/50/19/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Dominowo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:

2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 4.580.496
z³ i wydatki w wysokoci 6.125.246 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
1.544.750 z³.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
80.000 z³ na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów (§992).
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody:

Przewodnicz¹ca: Marzena Kalemba
Cz³onkowie:
Karol Chyra
Leon Pa³ecki
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Dominowo na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXV/164/2005 z dnia
29.12.2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 6 stycznia 2006 r.
wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
UZASADNIENIE

- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 463.500 z³ (§952)
- z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej w kwocie 1.161.250 z³ (§903).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:

W bud¿ecie Gminy Dominowo na 2006 r. uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXV/164/2005 z dnia 29 grudnia
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami, nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych zostanie spe³niony.
Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e wskanik o którym
mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych mo¿e
wzrosn¹æ w przypadku:
- koniecznoci zwrotu z w³asnych rodków po¿yczki zaci¹gniêtej na prefinansowanie programów i projektów wspó³finansowanych rodkami pochodz¹cymi z bud¿etu Unii
Europejskiej,

- gdy okrelone w umowie rodki z funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej nie zostan¹
przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich
zwrot,
w okolicznociach o których mowa w art. 170 ust. 5, art.
211 ust. 2 i art. 214 ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Marzena Kalemba
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 881

 3456 

881
UCHWA£A SO.-0951/57/19/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kulin
wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu na lata 2006  2009 wyra¿a:
opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu

Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Kulin na 2006 r. uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXIII/192/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 9.396.610 z³
i wydatki w wysokoci 8.721.360 z³. Nadwy¿ka bud¿etu wynosi 675.250 z³.

Przewodnicz¹ca: Marzena Kalemba
Cz³onkowie:
Karol Chyra
Leon Pa³ecki

W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
675.250 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kulin na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy nr XXXIII/192/2005 z dnia
29.12.2005r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 9 stycznia 2006 roku
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek, wraz z nale¿nymi
odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych zostanie spe³niony.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Marzena Kalemba
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 882

 3457 

882
UCHWA£A Nr SO.-0951/78/18/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kwilcz
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art.
172 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Leon Pa³ecki
Cz³onkowie:
Aniela Michalec
Marzena Kalemba
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kwilcz na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXII/245/2005 z dnia
30 grudnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 6 stycznia
2005 roku oraz przed³o¿onej tut. Izbie prognozy d³ugu publicznego wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu
UZASADNIENIE

zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 11.183.748 z³
i wydatki w wysokoci 11.982.066 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
798.318 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
wskazane zosta³y przychody w kwocie 1.338.892 z³ w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 659.565 z³. (§952),
- z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej w kwocie 443.110 z³ (§903).
- z nadwy¿ki z lat ubieg³ych w wysokoci 236.217 z³ (§957).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
540.574 z³ z tytu³u sp³aty po¿yczek i kredytów (§992).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2015 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:

W bud¿ecie Gminy Kwilcz na 2006 r. uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXXII/245/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005-2015
planowane zad³u¿enie na koniec roku nie przekroczy 60%
dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.
Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e zobowi¹zania
Gminy mog¹ wzrosn¹æ w przypadku koniecznoci zwrotu
z w³asnych rodków po¿yczki zaci¹gniêtej na prefinansowanie

programów i projektów wspó³finansowanych rodkami pochodz¹cymi z bud¿etu Unii Europejskiej w okolicznociach
o których mowa w art. 211 ust. 2 i art. 214 ustawy o finansach
publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leon Pa³ecki
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 883

 3458 

883
UCHWA£A SO.-0951/21/18/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Ostroróg
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Leon Pa³ecki
Cz³onkowie:
Aniela Michalec
Marzena Kalemba
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Ostroróg na
2006 rok uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXXII/230/
2005 z dnia 29.12.2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 6
stycznia 2006 r. wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta i Gminy Ostroróg na 2006 r. uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXXII/230/2005 z dnia 29
grudnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
8.159.933 z³ i wydatki w wysokoci 8.954.833 z³. Deficyt
bud¿etu wynosi 794.900 z³. Jednoczenie w bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie 260.000 z³ z tytu³u sp³aty
otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów (§992).
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym w kwocie 1.054.900 z³ (§952).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami, nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leon Pa³ecki
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 884

 3459 

884
UCHWA£A SO.-0951/82/17/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Pobiedziska
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Aniela Michalec
Cz³onkowie:
Gra¿yna Wróblewska
Karol Chyra
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Pobiedziska na
2006 rok uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Gminy Nr
XLVI/397/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie
w dniu 6 stycznia 2006 roku wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu
przed³o¿on¹ w dniu 20 stycznia br. wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
UZASADNIENIE

z dnia 29 grudnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody
w wysokoci 27.561.908 z³ i wydatki w wysokoci
34.729.917 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 7.168.009 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z tytu³u:
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 4.496.036 z³. (§952),
- zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej w kwocie 2.455.989 z³. (§903).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
575.497 z³ z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych
krajowych po¿yczek i kredytów (§992).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2014 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:

W bud¿ecie Miasta i Gminy Pobiedziska na 2006 rok
uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Gminy Nr XLVI/397/05
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2014
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.

Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e wskanik o którym
mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych mo¿e
wzrosn¹æ w przypadku:
- koniecznoci zwrotu z w³asnych rodków po¿yczki zaci¹gniêtej na prefinansowanie programów i projektów wspó³finansowanych rodkami pochodz¹cymi z bud¿etu Unii
Europejskiej,
- gdy okrelone w umowie rodki z funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej nie zostan¹
przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich
zwrot,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 884, 885

 3460 

w okolicznociach o których mowa w art. 170 ust. 5, art.
211 ust. 2 i art. 214 ustawy o finansach publicznych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aniela Michalec
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

885
UCHWA£A SO.-0951/32/17/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Puszczykowa
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Aniela Michalec
Cz³onkowie:
Gra¿yna Wróblewska
Karol Chyra
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Puszczykowa na 2006
rok uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta Puszczykowa Nr 190/
05/IV z dnia 29.12.2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 6
stycznia 2006 r. wraz z prognoz¹ kwoty d³ugu na lata 2006 
2010 wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta Puszczykowa na 2006 r. uchwalonego
uchwa³¹ Rady Miasta Nr 190/05/IV z dnia 29 grudnia 2005 r.
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 17.298.328 z³
i wydatki w wysokoci 18.137.528 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
839.200 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym w kwocie 2.200.000 z³ (§952).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
1.360.800 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Miasta kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2010
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aniela Michalec

£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami, nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Miasta, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych zostanie spe³niony.

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

886
UCHWA£A Nr 22/ SO- 6/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy S³upca
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy S³upca na 2006 uchwalonym w dniu
29 grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XXXI/204/2005) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 13.994.771 z³ i wydatki
w wysokoci 16.256.921 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
2.262.150 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce z po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie 2.400.000 z³ a tak¿e
zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych
po¿yczek i kredytów w kwocie 137.850 z³.

Przewodnicz¹cy: Józef Godzikiewicz
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy S³upca na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 06 stycznia 2006 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwot¹ wynikaj¹c¹ z umowy o zaci¹gniêcie po¿yczki Nr 108/P/Ko/OW/04
z dnia 02.11.2004 r. i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych w 2006 r. kredytów i po¿yczek
w wysokoci 2.400.000 z³ a ich sp³ata przewidziana zosta³a
w latach 2006  2009.
*Gmina S³upca nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zwiera okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005
roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina S³upca nie udziela³a gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniêta oraz
planowana do zaci¹gniêcia w roku 2006 po¿yczki nie s¹
zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi
i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy
nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone
w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku

bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych
z udzielonych przez Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e
przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast
w myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota
d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku
bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie
roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr 23/ SO- 8/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Sompolno
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:

Przewodnicz¹ca: Renata Konowa³ek
Cz³onkowie:
Józef Godzikiewicz
Leszek Maciejewski
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Sompolno na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 12 stycznia 2006r. oraz prognozy kwoty
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Sompolno na 2006 rok uchwalonym
w dniu 21 grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XXXV/288/05) zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 21.772.908 z³ i wydatki
w wysokoci 21.692.908 z³. Nadwy¿ka bud¿etu wynosi
80.000 z³.
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W bud¿ecie na rok 2006 zaplanowano rozchody na sp³atê
otrzymanych krajowych po¿yczek w kwocie 80.000 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych po¿yczek, wraz z
nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ siê bêd¹
nastêpuj¹co:














 

 



























 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umowy o zaci¹gniêcie po¿yczki:
- Nr 20/P/OW/I/05 z dnia 06.07.2005 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Gmina Sompolno nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zawiera
okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym.
Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005 roku
wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Sompolno nie udziela³a
gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniêta po¿yczka nie jest zwi¹zana ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do
wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ
Gminy nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2010
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odset-

kami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz
potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez Gminê
porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych
dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170 ustawy
o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e
przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki
w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna
kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ 60%
planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Renata Konowa³ek
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A SO.-0951/89/18/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Swarzêdz
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Leon Pa³ecki
Cz³onkowie:
Aniela Michalec
Marzena Kalemba
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Swarzêdz na
2006 rok uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Swarzêdz Nr L/382/2005 z dnia 30.12.2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie
w dniu 10 stycznia 2006 r., prognozy kwoty d³ugu na lata 2006
 2009 przed³o¿onej tut. Izbie w dniu 17.01.2006 r, uzupe³nionej 25.1.2006 wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta i Gminy Swarzêdz na 2006 r. uchwalonego uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Nr L/382/2005 z dnia 30
grudnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
74.381.381 z³ i wydatki w wysokoci 85.448.568 z³. Deficyt
bud¿etu wynosi 11.067.187 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta-
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³y przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym w kwocie 13.421.187 z³ (§952).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
2.354.000 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).
Jednoczenie Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e w bud¿ecie 2006 roku pozycje:
- przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym wykazano w kwocie 13.421.187 z³., natomiast w
prognozie kszta³towania siê d³ugu gminy na lata 20062009 wykazano w kwocie 12.353.907 z³
- rozchody z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów wykazano w kwocie 2.354.000 z³, natomiast
w prognozie kszta³towania siê d³ugu gminy na lata 20062009 wykazano w kwocie 1.286.720 z³.
Ró¿nica w tych pozycjach wynosi 1.067.280 z³otych. Skarbnik Gminy do³¹czy³ do prognozy d³ugu wyjanienie w którym
poinformowa³, ¿e raty kredytu przewidziane do sp³aty w 2006
i 2007 roku w kwocie 2.267.280 z³ zosta³y sp³acone w dniu
30.12.2005 roku. W tej sytuacji Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca
uwagê na koniecznoæ dokonania odpowiednich zmian
w bud¿ecie 2006 roku odzwierciedlaj¹cy stan faktyczny.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006-2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Miasta i Gminy
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2009
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odset-

kami, nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Miasta, a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony. Ponadto Sk³ad
Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e w/w sp³aty mog¹ wzrosn¹æ w przypadku sp³aty porêczeñ, które gmina udzieli³a na lata 19982030 ³¹cznie do wysokoci 900.000 z³, z czego po 42.000 gmina
planuje w bud¿ecie w ka¿dym roku. W sprawozdaniu Rb-Z
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o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji
i porêczeñ za okres od pocz¹tku roku do dnia 30 wrzenia 2005
roku wykazano wartoæ nominaln¹ niewymagalnych zobowi¹zañ z tytu³u udzielonych porêczeñ i gwarancji w kwocie
900.000 z³otych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leon Pa³ecki
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO.-0951/71p/13/Pi/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan
Cz³onkowie:
Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004
r. Nr 273, poz. 2703, Nr 249, poz. 2104) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) o prognozie kwoty
d³ugu Gminy Wapno wyra¿a opiniê negatywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy Wapno Nr 63/05 z dnia 30
grudnia 2005 r. oraz uchwa³y Nr XXXII/168/05 Rady Gminy
Wapno z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia

bud¿etu gminy Wapno na 2006 rok Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³,
co nastêpuje:
Pomiêdzy przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty d³ugu a uchwalonym bud¿etem wystêpuj¹ rozbie¿ne kwoty przychodów
i rozchodów. W bud¿ecie na 2006 rok zaplanowane zosta³y
przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci 1.131.732
z³ i rozchody w kwocie 199.012 z³. Z danych przedstawionych
w prognozie kwoty d³ugu wynika, ¿e w 2006 roku przychody
z tytu³u planowanych do zaci¹gniêcia kredytów wynios¹
932.720 z³ (536.579 z³ + 268.270 z³ +127.871 z³). Zatem
w prognozie kwoty d³ugu przychody przedstawione zosta³y
w kwocie ni¿szej o 199.012 z³, natomiast rozchody w kwocie
wy¿szej o 107.967 z³ ni¿ w uchwalonym na 2006 rok bud¿ecie.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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UCHWA£A Nr 24/ SO-6/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Wilczyn
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹cy: Józef Godzikiewicz
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Wilczyn na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 09 stycznia 2005 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Wilczyn na 2006 uchwalonym w dniu
30 grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XXXII/227/05) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 10.048.237 z³ i wydatki
w wysokoci 10.418.237 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 370.000 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce z po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie 815.000 z³ a tak¿e
zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych
po¿yczek i kredytów w kwocie 445.000 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2012 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek, wykupu papierów wartociowych emitowanych przez
Gminê wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co:
















 

 































 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów/po¿yczek:
- Nr 148//P/Ko/OW/03 z dnia 13.11.2003 r.;
- Nr 528/2001/Wn15/OZ-sk/P z dnia 27.09.2001 r.;
- Nr 154/P/Ko/OW/03 z dnia z dnia 13.11.2003 r.;
- Nr 58/p/Ko/OW/04 z dnia 27.09.2004 r.;
- Nr 333/2004/Wn15/OW-OW-KP/P z dnia 15.09.2004 r.;
- Nr 168/P/OW/I/05 z dnia 07.12.2005 r.;
- Nr 171/P/OA/I/05 z dnia 07.12.2005 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
W prognozie kwoty d³ugu przedstawiono, ¿e kwota planowanych rodków z tytu³u po¿yczki i II transza po¿yczki Nr 171/
P/OA/I/05 z dnia 7.12.2005 r. wyniesie 875.000z³. W przycho-

dach bud¿etu wykazano przychody z tytu³u z po¿yczek na
rynku krajowym w kwocie 815.000 z³. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e nale¿y doprowadziæ do zgodnoci prognozy kwoty
d³ugu z przychodami bud¿etu.
Gmina Wilczyn nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zwiera okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005
roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Wilczyn nie udziela³a gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 po¿yczki i kredyty nie
s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi
i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy
nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone
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w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2012
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych
z udzielonych przez Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e
przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast
w myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota
d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku

bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie
roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr 25/ SO- 8/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kawêczyn
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Renata Konowa³ek
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kawêczyn na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 10 stycznia 2005 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Kawêczyn na 2006 rok uchwalonym
w dniu 30 grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XLII/153/2005) zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 8.722.318 z³ i wydatki
w wysokoci 8.521.818 z³. Nadwy¿ka bud¿etu wynosi
200.500 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce z po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie 400.000 z³ oraz rozchody
na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 600.500 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2008 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów/po¿yczek:
- Nr 457/78/I/K/99 z dnia 28.07.1999 r.;
- Nr 28/P/KO/OW/03 z dnia 13.06.2003 r.;
- Nr 421/04 z dnia 28.12.2004 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych do zaci¹gniêcia w 2006 r. kredytów
i po¿yczek w wysokoci 400.000 z³ których sp³ata przewidziana zosta³a na lata 2006  2008.
W trakcie 2006 roku d³ug Gminy zmaleje o 200.500 z³
(z kwoty 1.318.900 z³ na dzieñ 1.01.2006 r. do kwoty 1.118.400
z³ na dzieñ 31.12.2006 r.).
Gmina Kawêczyn nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zwiera okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym.
Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005 roku
wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Kawêczyn nie udziela³a
gwarancji i porêczeñ.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 po¿yczki i kredyty nie
s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi
i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy
nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone
w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2008
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych, ³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ
oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez
Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Renata Konowa³ek
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr 28/ SO- 7/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Turek
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Turek na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 05 stycznia 2005 oraz prognozy kwoty
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu
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W bud¿ecie Gminy Turek na 2006 uchwalonym w dniu 29
grudnia 2005 r. (uchwa³¹ Nr XXXIV/182/05) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 12.812.892 z³ i wydatki
w wysokoci 14.928.194 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
2.115.302 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce z kredytów krajowych w kwocie 2.209.898 z³ oraz rozchody na sp³atê
otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów w kwocie
94.596 z³.

Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie:
Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006-2011 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:















 

 





























 




Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek:
- Nr 96/P/OA/I/05 z dnia 14.10.2005 r.;
- Nr 08/2005/01/CEB/069 z dnia 20.09.2005 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanych w 2006 r. kredytów i po¿yczek
w wysokoci 2.209.898 z³ a ich sp³ata przewidziana zosta³a
w latach 2006  2011.
Gmina Turek nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zwiera okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za III kwarta³ 2005
roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Gmina Turek nie udziela³a
gwarancji i porêczeñ.

Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 po¿yczki i kredyty nie
s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi
i Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Gminy
nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone
w art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006-2011
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
ustawy o finansach publicznych, ³¹czna kwota sp³at rat kre-
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dytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ
oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych z udzielonych przez
Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast w myl art. 170
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki.

Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-9/12/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Gostyñ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. Nr 55 z 2001r., poz. 577 ze zmianami) w zwi¹zku z art.
172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zmianami
w osobach:
Przewodnicz¹cy: Zdzis³aw Drost
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Beata Rodewald-£aszkowska
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Gostyñ na 2006 rok
przed³o¿onego Izbie w dniu 09 stycznia 2006r. oraz prognozy
kwoty d³ugu Gminy Gostyñ przed³o¿onej w dniu 24 stycznia
2006r. (wraz z korekt¹ z dnia 26 stycznia 2006r.) wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Gostyñ.

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Gostyñ na 2006 rok uchwalonym
w dniu 29.12.2005 r. Uchwa³¹ Nr XLVI/575/05 Rada Miejska
w Gostyniu zaplanowa³a dochody w wysokoci 48.658.032 z³
oraz wydatki w wysokoci 53.618.505 z³.
Deficyt bud¿etowy, wykazany zgodnie z art. 168 ustawy
o finansach publicznych, w wysokoci 4.960.473 z³ sfinansowany zostanie z przychodów z kredytów i po¿yczek. Przychody i rozchody bud¿etu zosta³y ujête w za³¹czniku Nr 7 do
uchwa³y bud¿etowej.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazana zosta³a
Prognoza kszta³towania siê d³ugu gminy Gostyñ w latach
2006 - 2010.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 01.01.2006r. Gmina ma zaci¹gniête
zobowi¹zanie z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci
5.292.640 z³. - co stanowi 10,88% planowanych dochodów.
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Gmina Gostyñ nie zaci¹ga³a innych kredytów ani po¿yczek, nie emitowa³a obligacji komunalnych ani nie udziela³a
¿adnych porêczeñ.
Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 10.253.113 z³. (po uwzglêdnieniu planowanych sp³at rat
kredytów i po¿yczek w kwocie 2.039.527 z³ oraz planowanych
do zaci¹gniêcia nowych zobowi¹zañ w kwocie 7.000.000 z³) co
stanowiæ bêdzie 21,07% planowanych dochodów Gminy na
2006 r.
Wysokoæ d³ugu w pozosta³ych latach sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych wielkoci dochodów bud¿etu
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2007 r. - 20,88%
2009 r. - 4,39%

Poz. 893, 894
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2008 r. - 11,59%
2010 r. - 0,00%.

W bud¿ecie Gminy na 2006 r. zaplanowano rodki na
sp³atê kredytów i po¿yczek w wysokoci 2.039.527 z³ oraz na
sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w wysokoci 180.000 z³ co stanowi 4,56% (górny pu³ap kwoty
sp³aty rat kredytu 15% - art. 169 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych) planowanych dochodów bud¿etu na 2006 r.

Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 r. rat z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu
wraz z odsetkami nie przekroczy 15% planowanych na ten rok
bud¿etowy dochodów gminy a wysokoæ d³ugu publicznego
w 2006 r. i w latach sp³aty zaci¹gniêtego d³ugu nie przekroczy
60% planowanych dochodów gminy.
Przed³o¿ona prognoza kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Gostyñ jest prawid³owa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy opiniuje jak
w sentencji.
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-9/8/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Kocian.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. Nr 55 z 2001 r., poz. 577 ze zmianami) w zwi¹zku z art.
172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zmianami
w osobach:
Przewodnicz¹cy: Zdzis³aw Drost
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Beata Rodewald-£aszkowska

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kocian na 2006 rok
przed³o¿onego Izbie w dniu 6 stycznia 2006 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu Gminy Kocian wyra¿a opiniê pozytywn¹
o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Kocian.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Kocian na 2006 rok uchwalonym
w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXII/239/2005
Rada Gminy Kocian zaplanowa³a dochody w wysokoci
26.831.933 z³ oraz wydatki w wysokoci 25.261.933 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

 3472 

Nadwy¿kê bud¿etu (wykazano zgodnie z art. 168 ustawy
o finansach publicznych) w wysokoci 1.570.000 z³ planuje siê
przeznaczyæ na sp³atê rat po¿yczek. Przychody i rozchody
bud¿etu zosta³y ujête w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazana zosta³a
równie¿ Prognoza zad³u¿enia Gminy Kocian w latach 20062007.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r. gmina ma zaci¹gniête
zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci
1.990.000 z³ co stanowi 7,42% (górny pu³ap wysokoci d³ugu
wynosi 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych)
planowanych dochodów bud¿etu Gminy Kocian na 2006 r.
Gmina nie zaci¹ga³a innych kredytów ani po¿yczek, nie
emitowa³a obligacji komunalnych ani nie udziela³a ¿adnych
porêczeñ.
Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 420.000 z³ (po uwzglêdnieniu planowanych sp³at rat kredytów i po¿yczek, nie planuje siê zaci¹gn¹æ nowych po¿yczek
ani kredytów) co stanowiæ bêdzie 1,57% planowanych dochodów gminy na 2006 r.

Poz. 894, 895

W bud¿ecie Gminy na 2006 r. zaplanowano rodki (rozchody) na sp³atê kredytu i po¿yczki w wysokoci 1.570.000 z³. oraz
wydatki w wysokoci 38.500 z³. na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek - co stanowi 5,99% (górny pu³ap
kwoty sp³aty rat kredytów i po¿yczek wynosi 15% - art. 169
ust. 1 ustawy o finansach publicznych) planowanych dochodów bud¿etu gminy na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 roku rat z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy a wysokoæ d³ugu publicznego nie przekroczy
60% planowanych dochodów gminy na 2006 r. oraz w latach
sp³aty d³ugu.
Przed³o¿ona prognoza kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Kocian jest prawid³owa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy opiniuje jak
w sentencji.
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost

Pozosta³a kwota d³ugu (w wysokoci 420.000 z³) planowana jest do sp³aty w ca³oci w 2007 r.

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-9/9/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Miejska Górka
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. Nr 55 z 2001 r., poz. 577 ze zmianami) w zwi¹zku z art.
172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004r. ze zmianami w osobach:

Przewodnicz¹cy: Zdzis³aw Drost
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Beata Rodewald-£aszkowska
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Miejska Górka na 2006
rok przed³o¿onego Izbie w dniu 5 stycznia 2006 r. wraz
z prognoz¹ kwoty d³ugu Gminy Miejska Górka wyra¿a opiniê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

 3473 

Poz. 895, 896

pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Miejska Górka

2007 r. - 36,47%
2009 r.  21,18%

2008 r. - 28,38%
2010 r.  15,15%

UZASADNIENIE

2011 r. - 9,31%
2013 r.  0,00%.

2012 r.  3,46%

W bud¿ecie Gminy Miejska Górka na 2006 rok uchwalonym w dniu 29.12.2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXIII/193/05 Rada
Miejska w Miejskiej Górce zaplanowa³a dochody w wysokoci
16.235.866 z³ oraz wydatki w wysokoci 18.428.601 z³.
Deficyt bud¿etu (zgodnie z art. 168 ustawy o finansach
publicznych) w wysokoci 2.192.735 z³ sfinansowany zostanie
kredytem bankowym. Przychody i rozchody bud¿etu zosta³y
ujête w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej. Zaplanowano
przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie 2.816.749 z³
oraz rozchody na sp³atê przypadaj¹cych w roku bud¿etowym
rat kredytów i po¿yczek w kwocie 624.014 z³.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazana zosta³a
tak¿e Prognoza d³ugu Gminy Miejska Górka.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r. gmina ma zaci¹gniête
zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci
4.718.799 z³ co stanowi 29,06% (górny pu³ap wysokoci d³ugu
wynosi 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych)
planowanych dochodów bud¿etu Gminy Miejska Górka na
2006 r. Gmina nie zaci¹ga³a innych kredytów ani po¿yczek, nie
emitowa³a obligacji komunalnych ani nie udziela³a ¿adnych
porêczeñ.
Planowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie
6.911.534 z³ co stanowiæ bêdzie 42,57% planowanych dochodów Gminy na 2006 r.
Wysokoæ d³ugu, w pozosta³ych latach sp³aty zobowi¹zañ,
w odniesieniu do planowanych wielkoci dochodów bud¿etu
Gminy kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

W bud¿ecie Gminy na 2006 r. zaplanowano rodki (rozchody) na sp³atê kredytów i po¿yczek w wysokoci 624.014 z³ oraz
wydatki na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w wysokoci 162.000 z³ co razem stanowi 4,84% (górny
pu³ap kwoty sp³aty rat kredytu wynosi 15% - art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych) planowanych dochodów
bud¿etu Gminy na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 r. rat z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu
wraz z odsetkami nie przekroczy 15% planowanych na ten rok
bud¿etowy dochodów gminy a wysokoæ d³ugu publicznego
w 2006 r. i w latach sp³aty zaci¹gniêtego d³ugu nie przekroczy
60% planowanych dochodów gminy.
Przed³o¿ona prognoza kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Miejska Górka jest prawid³owa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy opiniuje jak
w sentencji.
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-9/10/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy W³oszakowice
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. Nr 55 z 2001r., poz. 577 ze zmianami) w zwi¹zku z art.
172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zmianami
w osobach:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

 3474 

Przewodnicz¹cy: Zdzis³aw Drost
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Beata Rodewald-£aszkowska

Poz. 896, 897

Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 3.096.160 z³ co stanowiæ bêdzie 19,91% planowanych
dochodów Gminy na 2006 r.

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy W³oszakowice na 2006
rok przed³o¿onego Izbie w dniu 06 stycznia 2006r. oraz
prognozy kwoty d³ugu Gminy W³oszakowice wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy W³oszakowice.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy W³oszakowice na 2006 rok uchwalonym w dniu 29 grudnia 2005 r. Uchwa³¹ Nr XXIX/246/2005
Rada Gminy W³oszakowice zaplanowa³a dochody w wysokoci 15.547.417 z³ oraz wydatki w wysokoci 17.888.277 z³.
Deficyt bud¿etowy, wykazany zgodnie z art. 168 ustawy
o finansach publicznych, w wysokoci 2.340.860 z³ (stanowi
to 15,06% planowanych dochodów) sfinansowany zostanie
z przychodów z po¿yczek zaci¹gniêtych na rynku krajowym.
Przychody i rozchody bud¿etu zosta³y ujête w za³¹czniku Nr
11 do uchwa³y bud¿etowej.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazana zosta³a
równie¿ prognoza sp³aty d³ugu Gminy W³oszakowice w latach
2006  2010 r.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r. gmina ma zaci¹gniête
zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci
1.068.200 z³ stanowi 6,87% (górny pu³ap wysokoci d³ugu
wynosi 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych)
planowanych dochodów bud¿etu Gminy W³oszakowice na
2006 r.
Gmina nie zaci¹ga³a innych kredytów ani po¿yczek, nie
emitowa³a obligacji komunalnych ani nie udziela³a ¿adnych
porêczeñ.

Wysokoæ d³ugu w pozosta³ych latach sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych wielkoci dochodów bud¿etu
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2007 r. - 13,87%
2009 r. - 3,79%

2008 r. - 7,68%
2010 r. - 0,00%.

W bud¿ecie Gminy na 2006 r. zaplanowano rodki (rozchody) na sp³atê kredytu i po¿yczki w wysokoci 312.900 z³ oraz
na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
w wysokoci 60.000 z³ co stanowi 2,40% (górny pu³ap kwoty
sp³aty rat kredytów i po¿yczek wynosi 15% - art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych) planowanych dochodów
bud¿etu gminy na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 roku rat z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy a wysokoæ d³ugu publicznego nie przekroczy
60% planowanych dochodów gminy na 2006 r. oraz w latach
sp³aty zad³u¿enia.
Przed³o¿ona prognoza kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy W³oszakowice jest prawid³owa.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy opiniuje jak
w sentencji.
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO-10/13/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Zb¹szyñ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (t.j z 2005 r. Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej zaplanowane
zosta³y przychody w kwocie 4.936.900 z³ (z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na rynku krajowym  1.936.900 z³,
z tytu³u sprzeda¿y innych papierów wartociowych  3.000.000
z³) oraz rozchody w kwocie 1.593.580 z³ (sp³ata krajowych
po¿yczek i kredytów - 793.580 z³, wykup innych papierów
wartociowych  800.000 z³).

Przewodnicz¹ca: Beata Rodewald-£aszkowska
Cz³onkowie:
Danuta Szczepañska
Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Zb¹szyñ na 2006 r.
prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Gminy Zb¹szyñ.

Z przed³o¿onej prognozy d³ugu wynika, ¿e na dzieñ
31.12.2006 r. d³ug Gminy wyniesie 8.484.817 z³, co stanowi
41,51% planowanych dochodów bud¿etu, przy dopuszczalnym zad³u¿eniu wynosz¹cym 60% wykonanych dochodów
ogó³em w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki, co wynika z przepisu art. 170 ustawy
o finansach publicznych.

UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym przez Radê w dniu 29
grudnia 2005 r. uchwa³¹ Nr XXXI/253/2005 ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie

20.438.434 z³

- wydatki w kwocie

23.781.754 z³.

Z prognozy wynika równie¿, ¿e d³ug bêdzie wystêpowa³ do
2013 roku, co obrazuje poni¿sza tabela:

Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami wynosi zatem 3.343.320 z³ (tj. 16,36%
planowanych dochodów).
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W tabeli podano, ¿e na koniec 2008 roku stosunek procentowy zad³u¿enia do dochodów wyniesie 27,25%, podczas gdy
z wyliczenia wynika, ¿e wyniesie on 30,23%.
W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ
Gminy. Wg zestawienia jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych dochodów bêdzie kszta³towa³
siê nastêpuj¹co:
2006  9,95%
2008  10,43%

2007  13,08%
2009  10,12%

2010  8,98%
2012  4,59%

2011  5,80%
2013  4,33%

Podany w prognozie w 2006 r. wskanik w wysokoci
9,95% uwzglêdnia kwotê kredytu krótkoterminowego w wysokoci 100.000 z³ (o którym mowa w §10 uchwa³y bud¿etowej).

Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e w obecnym stanie prawnym do wskanika, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych nie wlicza siê kredytów i po¿yczek
krótkoterminowych, a jedynie kwoty zwi¹zane z ich obs³ug¹
(odsetki).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Beata Rodewald-£aszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 33

Poz. 898

 3476 

898
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA
z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie og³oszenia redniego miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w 2006 r. w Domu Pomocy Spo³ecznej w Kaliszu
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z pón. zm.)

redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Kaliszu w 2006 r. na kwotê 1.801,53 z³.
Prezydent
Miasta Kalisza
() Janusz Pêcherz
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