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Uchwała Nr 4200Atlt9 t2020
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w katowicach
z dnia 20 sĘcznia 2020 r.

w sprawie

prawidłowościplanowanej kwoty długu Gminy Czechowice-Dziedzice
n owa nych i zaciągniętych zo b ow iązań

opinii

rvyn ikaj ącej

z pla

o

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansaph publicznych
(Dz. U. z20I9 t. poz.869 zpóźn. zm.) oruz ań. 1,3 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art.20 ust. 1 ustawy z dnia
7 pńdziemika 1992 r. oregionalnych izbach obrachunkowych (Dz.IJ.z201,9 r. poz.2l37) II Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach:
Przewodnic ząca: Bemadeta Dziedziak

Członkowie: Piotr

Wybraniec

Tadeusz Stawowczyk

uchwala, co następuje:

§1.
Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoĘ dfugu Gminy Czechowice-

Dziedzice wynikającej z planowany ch i zaciągnięĘch zobowięań.

§2.
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Do Regionalnej Izby ObrachuŃowej
w Czechowicach-Dziedzicachz
_

w Katowicach

wpłnęłyuchwały Rady Miejskiej

dnia 17 grudnia 2019 r.:

Nr XVIIV181/19 w sprawie przyjęciawieloletniej prognozy finansowej Gminy CzechowiceDziędzicę,

_

Nr XYIIVl
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Gminy Czechowic ę-Dziędzice na rok 2020.

Zgodnie z art.230 ust.

4

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z20I9 r. poz.869 zpóźn. zm.), regionalnaizba obrachunkowa - na podstawie przyjętej przez
jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwĄ budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowościplanowanej kwoty długu jednostki samorządu
terytorialnego wynikaj ącej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art.226
ust.

1

pkt 6 tej ustawy.

Po analizie treściprzedłożonych uchwal II Skład Orzekający zwaĘł, co następuje:
Prawidłowośćplanowanej kwoty długu Gminy Czechowice-Dziedzice, sporządzonej na okres
obejmujący lata 2020-2029, Skład Otzekający ocenił w szczególności pod kątem spełniania relacji
określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, uwzględniając

regulacje zawarte wart.9 ust..1 ustawy zdnia 14 grudnia 2018 r. ozmianie ustawy ofinansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z20I8 t. poz.2500), zgodnie zl<tórymi ustalana na
lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów
określonych w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących
budżetu nie może przekoczyć średniej arytmeĘcznej z obliczonych dla ostabrich trzech lat relacji

dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedńy majątku oraz pomniejszonych
o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Ponadto zgodnie z art.9 ust. 3 ww. ustawy

zmieniającej przy obliczaniu relacji na lata 2020-2025 z uwzględnieniem pkt 1 i 2 ust. 3 - stosuje się

przepisy art.243 ust.2 pkt I,2 oraz pkt3

lit.aic

ustawy ofinansach publicznych wnowym

brzmieniu, co oznacza, że z dochodów i wydatków bieżących ustawodawca wyeliminował niektóre
wymienione w tych przepisach kwoĘ dochodów i wydatków biezących.

art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mającego
zastosowanie do wyliczenia relacji od 2026 roku - organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, ze w roku budzetowym
otaz w kazdym roku następującym po roku budzetowym relacja łącznej kwoł przypadających
Stosownie

do brzmienia

w danym roku budzetowym:

1) spłat rat kredytów ipoĘczek, októrych mowa wart.89 ust. l pkt2-4 oraz art.90, wraz
znależnymi wdanym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, októrych mowa
w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów ipożyczek,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określonew art. 89 ust.

I pkt2-4

oraz

art.90 wraz zna|eżnymi wdanym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań
wynikających zpapierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

I phł2, innych
niZ określone wpkt I, zwyłączeniem rat zobowiązań określonychwart.9l ust.3 pkt I, wraz

3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.

znależnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do §rtułu
dłuznego, o którym mowa w art. 72 ust. I pkt2, innych niż określone w pkt 1,
4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
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do planowanych dochodów bieżących budzetu przel<rocąl średniąarytmeĘczną

z obliczonych dla
ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do
dochodów bieżących budżętu, po zastosowaniu wymaganych przepisem ust.2 pomniejszeń

-

dochodów i wydatków bieżących.

Na podstawie analizy przedłożonych uchwał II Skład Orzekający stwierdził, że ptognoza

lc*oł długu jednostki

samorządu terytorialnego została opracowana na okreso na który zaciągnięto

oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, zgodnie zart.227 ust,2 ustawy zdnia 27 sietpnia
2009 roku o finansach publicznych. Najwyższy poziom zadŁużenia jednostki samorządu
terytorialnego wwysokości 45.129.167,I0 zł jest prognozowany w 202I istanowi poziom I9,5oń
prognozy dochodów biezących na tęn rok, Na Gminę przypadają również potencjalne spłaty
wynikające z udzielonych poręczeń przyjętew kwocie 31.167 .985,16 zł. W okresie objęĘm
wieloletnią prognozą finansową zostanie spełniona relacja określona w przywołanym art. 243 tej
ustawy. Skład Otzekający sygnalizuje jednak, że wg wyliczeń słuZb tut. Izby przy uwzględnieniu
inflacyjnego wskaźnika wzrostu o 2,5Yo dochodów i wydatków bieżących oraz dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące - obligatoryjna relacja nie zostanie spełniona w latach 2023-2025
i2027. Ponadto na mocy przepisów przejściowych, zawaĘch w przywołanym wyżej art. 9 ustawy
zdnia 14 grudnia 2018r, ozmianie ustawy ofinansach publicznych oraz nięktórych innych ustaw,
wprowadzono zmiany przepisów, które skutkują istotnymi modyfikacjami sposobu wyliczania relacji

z art.243 ust.

l

ustawy o finansach publicznych w latach 2020-2025 oraz w roku 2026 i latach

następnych. W związku zpovlyższym organy Gminy Częchowice-Dziędzice powinny dokonać
ocęny aktualnej iprzyszłej sytuacji finansowej jednostki, uwzględniając konsekwencje wynikające
z wprowadzonych zmiano

aby zachowaó prawne możliwościuchwalania budzetu i wieloletniej

prognozy finansowej w kolejnych latach.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Skład Orzekający uznń, że planowana aktualnie
kwota długu, w okresie objęfym prognozą, kształtuje się na poziomie zapewniającym przestrzeganie
obowiązujących przepisów prawnych regulujących dopuszczalny poziom zadłvżęniajednostki.

Jednakźe Skład Orzekający zaznacza,

żę danę

wykazywane w poszczególnych latach objęĘch

wieloletnią prognozą finansową, obejmującą równiez kwotę długu jednostki samorządu
terytorialnego, winny byó kńdorazowo weryfikowane zuwzględnieniem ustawowego wymogu
realistyczności, stosownie do regulacji zawartej w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.

Zgodnie z art.230 ust. 4 w związku z art.246 ust. 2 ustawy z' dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych niniejsza uchwąła winna zostaó opublikowana przęzjednostkę samorządu

7 dni od daĘ otrzymania od

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowica ch na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września200 1 r. o dostępie do informacj i
publicznej (Dz. U. z2019 r. poz. 1429).
terytorialnego w terminie

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, II Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji
uchwały.
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Od niniejszej uchwa§ prrysługuje odwołanie do Kolegium Regional,nej lzby Obraohunkowej
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODIlrtCZĄCA
II §kładu Orzekającego
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