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Uchwała Nr 7/Kd /2019
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 25 stycznia 2019 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Radziejów.
Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) w związku
z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz.2077 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 18/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających
i zakresu ich działania,
Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodnicząca:
Członkowie:

– Halina Strzelecka
– Elżbieta Osińska
– Jan Sieklucki
postanowił:

zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu przedstawionej przez Miasto
Radziejów.

Uzasadnienie
Rada Miejska w Radziejowie podjęła dnia 29 grudnia 2018 uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2019 r. oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030 (dalej WPF ).
Z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, wynika, że na 2019 r. zaplanowano dochody
budżetowe w wysokości 25.513.450,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 26.813.450,00
zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 1.300.000,00 zł i stanowi deficyt budżetu,
który planuje się sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów
i pożyczek.
Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.765.124,00 zł, a rozchody z tytułu
spłaty zobowiązań w wysokości 465.124,00 zł.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że wielkości przyjęte w WPF
i uchwale budżetowej na 2019 rok są zgodne w zakresie wynikającym z art. 229 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. –
dalej ufp).
Z przedstawionej prognozy wynika, że w latach 2019-2030 spełniona zostanie zasada
wynikająca z art. 242 ufp, bowiem prognozowane dochody bieżące zaplanowano
w wysokościach wyższych od wydatków bieżących.
Uchwalona przez Radę Miasta WPF sporządzona została na lata 2019-2030, to jest na
okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co spełnia wymogi art.
227 ust. 2 ufp.
W uchwale w sprawie WPF wskazano sposób spłaty zaciągniętych i planowanych
do zaciągnięcia zobowiązań. W 2019 r. spłata zobowiązań planowana jest z wolnych środków,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W latach 2020-2030 spłata
długu planowana jest z nadwyżek dochodów budżetowych nad wydatkami (nadwyżek
budżetowych).
Łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia
zobowiązań na koniec 2019 r. wyniesie 4.239.392,00 zł.
Skład Orzekający przypomina, iż od 2014 roku, odnośnie spłaty zadłużenia jednostek
samorządu terytorialnego obowiązują przepisy określone w art. 243 ufp . Zgodnie z regułą tam
zawartą wysokość wskaźnika, stanowiącego górną dopuszczalną granicę obciążenia budżetu
spłatami zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupem papierów wartościowych oraz
potencjalnymi spłatami kwot wynikającymi z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może być
wyższa od średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące, do dochodów ogółem budżetu (patrz wzór art. 243 ufp).
Na podstawie przedłożonych materiałów ustalono, że łączna kwota planowanych spłat
zobowiązań przypadająca w każdym roku objętym WPF nie przekracza określonego w art. 243
ufp dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zespołu we Włocławku

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Halina Strzelecka
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

