
Uchwała Nr 4/Kd/2018 
Składu Orzekającego Nr 5

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy 

z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie wydania opinii o  prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gruta

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), art. 230 ust. 4  ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 
Zarządzenia Nr 4/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia  
9 listopada 2017 r.  w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania, 

Skład Orzekający w osobach :

Przewodniczący:  

Aleksandra Kwiatkowska         - Członek Kolegium RIO

Członkowie:

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO                    

opiniuje pozytywnie 

prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Gruta w latach 2018-2030



Uzasadnienie

Na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XXVII/199/17 z dnia 
15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Gruta na 
lata 2018-2030 oraz uchwały Nr XXVII/198/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018, Skład Orzekający dokonał oceny prawidłowości 
wykazanej kwoty długu w roku 2018 i w latach następnych.

Z podjętej uchwały budżetowej wynika, że prognozowane na 2018 rok dochody 
wynoszą 28 246 000 zł, natomiast limit planowanych wydatków ustalono w kwocie               
32 192 000 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 3 946 000 zł zostanie 
sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych 
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Wieloletnią prognozę finansową, łącznie z prognozą kwoty długu uchwalono na lata 
2018-2030. W wykazanej  w WPF prognozowanej kwocie zadłużenia uwzględniono dług 
z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 
zobowiązań na cele określone w art. 89 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana 
kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 10 189 175 zł, co stanowi 36,1% planowanych 
dochodów.

Ustawa o finansach publicznych w art. 243 określa wskaźnik limitu obsługi zadłużenia 
jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie, z którym w roku budżetowym oraz w każdym 
roku następującym po roku budżetowym  relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia 
i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji 
pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 
i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok 
budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. 
Powyższa relacja, przedstawiona w WPF Gminy Gruta została zachowana w całym okresie 
objętym prognozą.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.

Pouczenie:
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

   Aleksandra Kwiatkowska
          Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
            w Bydgoszczy
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