UCHWAŁA Nr Pł.442.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 31 grudnia 2020 roku
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Staroźreby.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 ust.
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.
869 z późn.zm) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca
Członkowie:

- Agnieszka Małkowska
- Romana Ignasiak
- Iwona Jagodzińska

uchwala, co następuje:
§1
Na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 oraz Uchwały
Budżetowej na 2021 rok wydaje pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu
Gminy Staroźreby.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.
UZASADNIENIE
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęły:
- w dniu 22 grudnia 2020 roku w formie dokumentu elektronicznego Uchwała
Nr 205/XXXVIII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby,
- w dniu 22 grudnia 2020 roku wpłynęła Uchwała Budżetowa na 2021 rok
Nr 206/XXXVIII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 grudnia 2020 roku.
Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, z których wynika, że:
− zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych zgodność wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej na 2021 rok,
− planowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 22.578.037,00 zł, co stanowi
61,61 % planowanych dochodów. Kwota długu wynika z zaciągniętych w latach
poprzednich kredytów i pożyczek w tym pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej
w 2020 roku,
Gmina w 2021 roku nie planuje zaciągać długoterminowych kredytów i pożyczek oraz
emitować papierów wartościowych,
− zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. I
tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody
bieżące,
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− planowana w 2021 roku relacja w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia
liczonego zgodnie z art. 243 u.f.p. przekracza dopuszczalny limit spłaty zobowiązań i
wynosi 6,71 % przy dopuszczalnym limicie wynoszącym 5,72 %. Od 2022 roku relacja
planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących nie
przekracza dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, przy czym w 2022 roku relacja ta
jest bliska dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań i wynosi 5,77% przy dopuszczalnym
limicie 6,69%.
Zgodnie z art. 240a ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet
jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242 - 244 w okresie realizacji
programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby
obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań
istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz spłat pożyczki
otrzymanej z budżetu państwa.
Gmina Staroźreby w latach 2019 – 2021 realizuje program postępowania naprawczego.
Mając powyższe na względzie, Skład Orzekający wskazuje, że możliwość spłaty długu
wymaga pełnej realizacji planowanych dochodów, jak również osiągnięcia planowanych w
latach objętych WPF nadwyżek operacyjnych, a co jest z tym ściśle związane realizowanie
przedsięwzięć naprawczych przyjętych w programie postępowania naprawczego Gminy
Staroźreby.
W tym stanie rzeczy postanowiono, jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Agnieszka Małkowska

