Uchwała Nr 007/g217/D/V/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie opinii o:
• możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale
budżetowej Rady Gminy w Chojnicach na 2019 rok,
• prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata 2019 – 2028 wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Na podstawie art. 13 pkt 10 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz
230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.

Marian Kujawski

- przewodniczący

2.

Roman Fandrejewski

- członek

3.

Monika Panc

- członek

• pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetowego
określonego w uchwale budżetowej Gminy Chojnice na rok 2019,
• pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata
2019 – 2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE
W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Gminy w Chojnicach podjęła następujące uchwały:
· Nr III/7/2018 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice,
· Nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2019 rok.
Jak wynika z uchwały budżetowej prognozowane na 2019 rok dochody budżetu gminy
ustalono w wysokości 93.113.252 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 79.478.956 zł oraz
dochody majątkowe w wysokości 13.634.296 zł. Planowane wydatki budżetu gminy ustalono
natomiast w wysokości 103.943.252 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 77.408.570 zł oraz
wydatki majątkowe w wysokości 26.534.682 zł.
Na 2019 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10.830.000 zł, który przewiduje się
pokryć:
- przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie
4.630.000 zł,
- pożyczką w wysokości 2.100.000 zł,
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- wolnymi środkami w kwocie 4.100.000 zł.
Taki sposób sfinansowania deficytu zgodny jest z postanowieniami art. 217 ust. 2
pkt 2, 3 6 ustawy o finansach publicznych.
Zaplanowane w uchwale budżetowej przychody w wysokości 16.200.000 zł pochodzić będą
z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.000.000 zł, zaciągniętej pożyczki
w kwocie 2.100.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.100.000 zł.
Rozchody budżetu w wysokości 5.370.000 zł przeznaczone zostały na spłatę rat otrzymanych
krajowych pożyczek w wysokości 520.000 zł i kredytów w wysokości 4.850.000 zł.
Załącznikiem
Nr 1
do
uchwały
nr III/7/2018
Rady
Gminy
w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice,
przyjęto prognozę długu obejmującą lata 2019 – 2028. W prognozie tej określono, iż na koniec 2019
roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosiło 48.987.240 zł, co
stanowić będzie 52,61% prognozowanych na ten rok dochodów budżetu.
Dokonując analizy danych zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
biorąc pod uwagę ciążące na Gminie Chojnice zobowiązania z tytułu zaciągniętych wcześniej
zobowiązań, po uzyskaniu w roku 2019 zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek w wysokości 12.100.000 zł, Skład Orzekający stwierdził, że w 2019 roku kwota spłat
wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów została zaplanowana w wysokości 7,74%
planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat
w wysokości 9,35% planowanych na ten rok dochodów. Również w latach 2020 – 2028 kwota
planowanych spłat zobowiązań nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.
Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Mając na uwadze wyżej postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marian Kujawski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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