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Wójt
Gminy Krzemieniewo

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr so-o95L/P/6/!2/Ln/2019 składu orzekającego Regionalnej lzby

obrachunkowej W Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 r. W sprawie Wyraźenia opinii o prawidłowoŚci planowanej

kwoty długu Gminy Krzemieniewo.

Uchwała niniejsza, zgodnie Z przepisem ań. 246 W związku z ań. 230 ust. 4 ustawy o finansach pub|icznych,

podlega opublikowaniu przez jednostkę samoftądu terytorialnego, na zasadach okreŚlonych W ustawie o

dostępie do jnformacji publicznej.
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Uchwała Nr S0-0951 IP l6l12tLnl2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 10 sĘcznia 2019 roku

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu Gminy Krzemieniewo.

na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r,, poz, 56'l) oraz art, 230 ust. 4

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicmych (Dz, lJ.201,7 r., poz.2077 z pózrr. zm.) Skład

Orzekający w7naczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z
dnia 28 sĘcznia 2O16 r. zs zm. w osobach:

Przewodnicząca: Danuta Szczepańska

członkowie: zdzisław Drost

Beata Rodev/aldłaszkowska

wyrża, w oparciu o przyjęte przez Gminę Krzemieniewo:

- wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-ż024,

- uchwałę budżetową na 2019 r.,

opinię poz}tywną

o prawidłowości planowanej kwoty długu, wyrikającej z planowanych zobowiązń Jednostki.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 20l8 r. Rada Gminy w Krzemieniewie podjęła uchwały:

- Nr III/20l20l8 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzemien iewo 2019-2024

- Nr III]2|/2O18 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 20l9.
Prognoza kwoty dfugu, stanowiąca częŚĆ wieloletniej prognozy finansowej, uchwalona została na |ata 20|9-

ż024, czy|i na okes, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje ań. ż21 ust. ż
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrych.

Prognoza, oprócz kwoty długu, wskazuje takźe:

._ relacje, o których mowa w art.24ż-244 ustawy o finansach publicznych,

- sposób sfinansowania spłafy długu.

Na podstawie analizy wyżej wskazanych uchwał Rady oraz sprawozdań Rb-z sporządzonych wg
stanu na dzień 31.12.201'1 r. i 30.09.20I 8 r., Skład Orzekający ustalił, co następuje:

.- budżet roku 2019 i wieloletnia prognoza finansowa wykazują zgodność lv zakresie wyniku budzetu i

związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest wymagane przepisem art. żż9
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
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w każdym foku objętym prognozą planowana kwota wydatków bieżących jest niższa od

planowanej kwoty dochodów biezących, co jest wymagane przepisem aft. 242 $tary z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych,

pIanowana kwota długu w roku budżetowym i latach następnych ustalona została prawidłowo, w oparciu

zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zwrotne; szacowany dług na 31.12.2019 r. wynosi

9.500.000,00 zł,

przyjęty w prognozie kwoty długu sposób sfinansowania dfugu jest prawnie dopuszczalny,

w latach 2019-ż024 (w sytuacji osiągnięcia w poszczególnych latach zakładanych wielkoŚci

budżetowych) nie zostanie przekroczona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych, co obrazuje poniższa tabela:

Rok Planowany
rłskaźnik spłaĘ zobowiąż^ń w Yo

Max- wsk8źnik splrty
zobo,rliązsń z 

^i,243 
u,f.p. w 7n

2019 l0,55 I5,27

20ż0 I0,08

2o2l
9,,79 10,78

2022 9,00 l 1,90

2oż3 3,31 Iż,24

2021 0,00 l 1,65

Skład orzekający wskazuje, że w dniu 14,12.ż018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o finansach

publicmych oraz niektórych innych ustaw (Dz, U. z2018 r. poz. 2500).

W ustawie wyeliminowano z indyvidualnego wska:źnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

dochody ze sprzedairy majątku, jako elementu poprawiającego możliwość spłaly zadłużenia oraz wydfużono

z 3 do 7 lat okres, z którego liczonyjest limit spłaĘ zadłużenia.

Ustawa umożliwia także spłatę istniejącego zadłużęnia JST nowym długiem, o niższych kosztach obsługi

oraz wcześniejszą spłatę zadłużenia z własnych środków finansowych oraz wolnych środków z §'tufu

r ozt.iczenia zaciągniętych zobowiązań,

Limitem spłaty zadłużenia bęóą objęte nie tylko odsetki od zobowiązań dłumych, ale wszystkie wydatki na

obsługę długu JST, m. in. prowizje w zwiękll z udzieleniem kredYu czy pożryczki.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowionojak w sentencji.
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Pouczenie: Od uchwaĘ Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium lzby w terminie t4 dni od daty jej

doręczenia.

iPrzewodnicząca
Sk${9 Orzekaj ącego


