UCHWAŁA Nr Wa.11.2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2013 roku
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Konsta
ncin-Jeziorna.
Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o fmansach
publicznych (Dz.U. Nr 15”7, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121
ust. 8 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o fmansa
ch publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2
i art. 20 ustawy z
dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jedn.: Dz.U,
z 2012r. poz. 1113)
Skład Orzekający Regionahiej Izby Obrachunkowej w
Warszawie:
—

-

Przewodnicząca:
Członkowie:

-

-

-

Bożenna Piotrowska
Lucyna Kusińska
Bożena Zych

uchwala, co następuje:

Na podstawie przyjętej przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna Wielol
etniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2018 oraz uchwały budżetowej na 2013 rok, wydaje
pozytywnąz
zawartą w Uzasadnieniu uwagą, opinię w zakresie planowanej kwoty
długu Gminy
Konstancin-Jeziorna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu
przez Gminę
Konstancin-Jeziorna w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art.
230 ust. 4 cyt.
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

*3
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie
W dniu 27 grudnia 2012 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warsz
awie
przedłożone zostały podjęte przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna:
uchwała Nr 315/VI/29/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawi
e uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna oraz
uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 Nr 31 4/VI/2
9/20 12 z dnia
14 grudnia 2012 roku.
-

-

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, w wyniku czego
stwierdził, iż:
1. Przedstawiona w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały o WPF prognoza kwoty długu
sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
zobowiązania składające się na dług, co wypełnia wymogi art. 227 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych.
Jak ustalono, w budżecie na 2013 rok zaplanowano przychody z kredytów i
pożyczek w łącznej wysokości 9.866.860 zł.
2. Zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku
korelacja wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części
dotyczącej 2013 roku i określonych w uchwale budżetowej Gminy na 2013 rok, z
wyjątkiem kwoty długu.
W uchwale o WPF Rada określiła dług Gminy na koniec 2013 rok na poziomie
14.506.860 zł podczas, gdy z przedłożonych Izbie sprawozdań za 2011 rok oraz uchwał
podjętych w roku 2012 wynika, iż planowane zadłużenie Gminy na koniec bieżącego
roku wyniesie 16.820.171,93 zł. Powyższa kwota została ustalona w sposób
następujący:
zadłużenie na koniec 2011 roku wg sprawozdania Rb-Z 12.579.785,93 zł plus
planowane, zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach, do zaciągnięcia w 2012 roku
kredyty i pożyczki 3.767.110 zł minus
planowane w 2012 roku (wg uchwały budżetowej po zmianach) rozchody związane
ze spłatą długu 5.421.084 zł plus
planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z uchwałą budżetową na
2013 rok w łącznej kwocie 9.866.860 zł (kredyty
5.066.860 zł; pożyczki
4.800.000 zł) minus
planowane w 2013 roku rozchody 3.972.500 zł.
Z przesłanych przez Burmistrza Gminy (pismo Nr WF.0124.3.7.13) wyjaśnień
wynika, iż w/w rozbieżność jest wynikiem przyjęcia w uchwale o WPF „faktycznych”
kwot zaciągniętych w 2012 roku zobowiązań składających się na dług, które były
znacznie niższe niż określone w uchwale budżetowej. Uchwała ta nie została
skorygowana, bowiem jak wynika z cyt. pisma na sesji w dniu 14 grudnia 2012 roku
„nie było możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie gminy w
zakresie przyjętych przychodów i rozchodów budżetowych w 2012 roku”.
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-
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3. Łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych zobowiązań,
prognozowana jest przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadłużenia
wynikającego z:
art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku w
związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych.
-
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Skład Orzekający stwierdza, iż w świetle przedłożonej Prognozy długu, planowany w
14,35%)
roku 2013 wskaźnik długu wynosi 12,38% (według wyliczeń RIO
przewidzianych na ten rok dochodów, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań
kształtuje się na poziomie 3,63% w/w dochodów.
Powyższe wskazuje, że łączna kwota długu jednostki na koniec 2013 roku mieści się
w granicach 60% jej dochodów oraz że kwota zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów
i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji nie przekracza w 2013 roku
granicy 15% dochodów,
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (począwszy od
roku 2014).
—

-

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
warszawie postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Skśadu Qr2ekającego
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