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Uchwała Nr 290/g236/D/I/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
gminy Kwidzyn na rok 2022,
- prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Kwidzyn na lata 2022–2037 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 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230
ust. 4 i art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.
2.
3.

Roman Fandrejewski
Marcin Nagórek
Anna Patyk

- przewodniczący
- członek
- członek

- pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego
w uchwale budżetowej gminy Kwidzyn na rok 2022,
- pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu gminy Kwidzyn na lata 20222037 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
UZASADNIENIE
W dniu 14 grudnia 2021 r. Rada Gminy Kwidzyn podjęła uchwałę nr XXXIV/220/21
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022–2037 oraz
uchwałę nr XXXIV/221/21 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rok.
Analizując możliwość sfinansowania w 2022 roku przez gminę Kwidzyn deficytu budżetu
Skład Orzekający ustalił, że prognozowane na 2022 rok dochody budżetu ogółem wynoszą
66.748.000 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 52.153.375 zł oraz dochody majątkowe w kwocie
14.594.625 zł. Wydatki budżetu ogółem zostały zaplanowane w kwocie 73.940.000 zł, w tym
wydatki bieżące w kwocie 52.152.452 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.787.548 zł.
Z uchwały budżetowej wynika, że na 2022 rok został zaplanowany deficyt budżetu
w wysokości 7.192.000 zł, stanowiący różnicę pomiędzy prognozowanymi dochodami a wydatkami
budżetu. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu wskazano przychody z tytułu: sprzedaży
papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.330.000 zł oraz wolnych środków
w kwocie 4.862.000 zł .
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Skład Orzekający stwierdza, że wskazany wyżej sposób sfinansowania deficytu budżetu jest
zgodny z art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o finansach publicznych.
Przychody ujęte w uchwale budżetowej gminy wynoszą 7.192.000 zł i będą pochodzić ze
sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.330.000 zł oraz wolnych środków w kwocie
4.862.500 zł.
Rozchodów budżetu w 2022 r. nie zaplanowano.
Uchwałą nr XXXIV/220/21 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kwidzyn na lata 2022–2037 przyjęto prognozę długu obejmującą wskazane lata. W prognozie tej
określono, że na koniec 2022 roku zadłużenie gminy Kwidzyn z tytułu zaciągniętych zobowiązań
będzie wynosiło 23.427.000 zł, co będzie stanowić 35,10% planowanych na ten rok dochodów
budżetu.
Dokonując analizy danych zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
biorąc pod uwagę ciążące na gminie Kwidzyn zobowiązania i planowane do zaciągnięcia przychody
budżetu z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.330.000 zł, Skład Orzekający stwierdził, że kwota
spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów została zaplanowana w wysokości
1,59%, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 14,34%. Spłata długu
przewidywana jest do 2037 roku, a relacje łącznej kwoty spłat we wszystkich latach objętych
prognozą nie przekraczają ustawowych granic zadłużenia.
Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze 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.

Roman Fandrejewski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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