Uchwała Nr XIV/90/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:
§1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pasym na lata 2016-2028, zgodnie z
załącznikiem nr 1.
§2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§3
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
§4
1. Upoważnia Burmistrza Miasta do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania
zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/9/2014 Rady
Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia.

UZASADNIENIE
Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na podstawie
artykułów od 226 do 230 obowiązującej od 01 stycznia 2010 r. ustawy o finansach
publicznych.
W 2014 r., ze względu na brak możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i
budżetu gminy, których realizacja powodowałaby spełnianie relacji, o której mowa w art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.), konieczne stało się wdrożenie procedury, o której mowa w art. 240a
ww. ustawy. Realizując tę procedurę Rada Miejska w Pasymiu dnia 20 marca 2014 r.
podjęła uchwałę Nr XXXV/225/2014 w sprawie programu naprawczego Gminy Pasym
na rok 2014. Program ten przewidywał osiągnięcie przez budżet gminy właściwych
parametrów od roku 2015. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez restrukturyzację długu
Gminy Pasym, tj. spłatę wszystkich zaciągniętych po 2007 roku kredytów środkami
pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych Gminy Pasym. Harmonogram wykupu
obligacji gwarantować miał zachowanie ustawowych parametrów przez budżet gminy.
Program naprawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (uchwała Nr RIO.VIII-0120-193/14).
Umożliwiło to uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 oraz
budżetu Gminy Pasym, mimo, że dokumenty te w przewidywały w 2014 roku
niespełnianie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2028 została uchwalona uchwałą
Nr XXXVI/227/2014 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. Dokument ten
zakładał:
- kwoty dochodów i wydatków dotyczące roku 2014 spójne były z budżetem gminy na
rok 2014, a wydatki zabezpieczały funkcjonowanie wszystkich jednostek
organizacyjnych gminy,
- wielkość i struktura dochodów w latach następnych były kopią tych wielkości z roku
2014, z uwzględnieniem dochodów, które stanowić miały dochód jedynie roku 2014 i nie
panowano wystąpienia ich w latach następnych (np. planowane w 2014 roku dochody z
tytułu realizowanych zadań z dofinansowaniem ze środków unijnych),
- wysokość wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki związane z obsługą długu,
jest w latach następnych stała i równa wysokości tych wydatków w roku 2014.
Przy powyższych założeniach planowana była w 2014 roku emisja obligacji
komunalnych na kwotę 8 000 000 zł (w 10 seriach z terminami wykupu od 5 do 14 lat).
Środkami z wyemitowanych obligacji planowano spłacić wszystkie zaciągnięte po 2007
roku kredyty. Kredyty z lat 2006, 2007, ze względu na korzystne warunki finansowe
spłaty (bardzo niska marża), spłacane miały być zgodnie z umowami (odpowiednio do
końca 2015 i do końca 2017 roku).
Realizacja tego scenariusza spowodować miała:
- skrócenie okresu niespełniania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach
publicznych, do końca 2014 r.,
- zachowanie ostatecznego terminu spłaty zobowiązań (rok 2028).

Planowany scenariusz został zrealizowany i na początku II półrocza 2014 r.
doszło do emisji obligacji komunalnych Gminy Pasym na kwotę 8 000 000 zł, a

środkami uzyskanymi z tej emisji spłacono wszystkie zaciągnięte po 2007 r.
kredyty. W wyniku realizacji tego scenariusza wystąpiły również przewidywane
wcześniej skutki, tj. skrócenie okresu niespełniania relacji, o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych, do końca 2014 r. przy jednoczesnym zachowaniu
ostatecznego terminu spłaty zobowiązań (rok 2028).
Obowiązująca w 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pasym na lata
2015-2028, przyjęta uchwałą Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 grudnia
2014 r., w zakresie lat 2016-2028 była tożsama z ww. dokumentem. Odpowiednie
wartości roku 2015 wynikały z przyjętego na rok 2015 budżetu i nie zaburzały w żaden
sposób wskaźników oceny sytuacji finansowej gminy, wynikających z art. 242 i 243
ustawy o finansach publicznych.
Niniejszy dokument stanowi kontynuację obowiązujących w latach 2014 i 2015 r.
Wieloletnich Prognoz Finansowych i sporządzony został przy następujących
założeniach:
- kwoty dochodów i wydatków dotyczące roku 2016 spójne są z przygotowywanym
równolegle projektem budżetu na rok 2016, czyli m.in. dochody z tytułu podatków
pobieranych przez Gminę oszacowane zostały na podstawie uchwalonych stawek
podatkowych.
- wielkość i struktura dochodów oraz wydatków w latach następnych są kopią tych
wielkości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej w roku 2015.
Założenia te są jak najbardziej uprawnione w związku z minimalną inflacją w latach
2014, 2015 i planowaną w projekcie budżetu państwa na 2016 r. inflacją na niskim
poziomie, tj. 1,7 %.

