Uchwała Nr 4/Kd/2013
Składu Orzekającego Nr 1
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 14 stycznia 2013 roku
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sępólno Krajeńskie.
Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października

1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) i art. 230 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz
Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
22 kwietnia 2011 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,
Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodnicząca:

Lidia Dudek

Członkowie:

Włodzimierz

Górzyński

Andrzej Tatków ski
uchwalił, co następuje:
zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Sępólno Krajeńskie.
UZASADNIENIE
Rada Gminy w Sępólnie Krajeńskim podjęła w dniu 27 grudnia 2012 r. Uchwałę
Nr XXVIII/199/12 dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie
(dalej WPF) oraz Uchwałę Nr XXVIII/198/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno
Krajeńskie

na 2013

rok. Uchwały

wpłynęły

do Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w Bydgoszczy w dniu 3 stycznia 2013 r.
Z podjętej uchwały budżetowej wynika, że planowane na 2013 rok dochody i wydatki
wynoszą 43.097.000 zł. Wieloletnią prognozę finansową łącznie z prognozą kwoty długu
uchwalono na lata 2013-2019. W wykazanej w WPF prognozowanej kwocie zadłużenia
uwzględniono zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany do
zaciągnięcia w roku 2013 kredyt na spłatę zobowiązań.
Na mocy art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)
w roku 2013 obowiązują zasady wynikające z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), dotyczące limitu zadłużenia
jednostek

samorządu

terytorialnego

i jego

spłat.

Skład

Orzekający

stwierdził,

że

z przedstawionych w WPF danych wynika, iż spłaty zobowiązań Gminy Sępólno Krajeńskie
wyniosą w 2013 roku 7,2 % planowanych na ten rok dochodów. Natomiast prognozowane
zadłużenie Gminy w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 22,5 %. W związku
z powyższym zachowane zostaną ustawowe limity spłat zobowiązań oraz zadłużenia
wynoszące odpowiednio 15 % i 60 % planowanych na dany rok dochodów. Z WPF wynika

ponadto, że od roku 2014 Gmina planuje spłacać zadłużenie środkami pochodzącymi
z planowanej nadwyżki budżetowej.
Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późń. zm.) oraz przepisami wprowadzającymi ustawę
o finansach publicznych, od roku 2014 możliwość zaciągania zobowiązań i ich spłat
uwarunkowana będzie zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Powyższa relacja, przedstawiona w WPF Gminy Sępólno Krajeńskie została
zachowana w całym okresie objętym prognozą.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak sentencji.
Przewodnicząca Składu

Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej izby Obrachunkowej
. tt Bydgoszczy
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