Uchwała Nr 037/g313/D/V/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarne na lata: 2020-2030
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 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 prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Czarne na lata: 2020-2030
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE
W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Czarnem podjęła uchwałę Nr 0007.107.2019
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030.
Jak wynika z uchwały wieloletniej prognozy finansowej planowane na 2020 rok dochody
budżetu gminy ustalono w wysokości 44.011.715,62 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości
42.041.000,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.970.715,44 zł. Planowane wydatki budżetu
gminy ustalono natomiast w wysokości 48.067.166,62 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości
41.563.236,35 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.503.930,27 zł.
Na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.055.451 zł.
Zaplanowano przychody w wysokości 6.564.748 zł oraz rozchody budżetu w wysokości
2.509.297 zł.
Do dnia wydania niniejszej opinii Rada Miejska w Czarnem nie podjęła uchwały budżetowej
na 2020 rok.
Załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 0007.107.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na
lata 2020-2030, przyjęto prognozę długu obejmującą wyżej wymienione lata. W prognozie tej
określono, iż na koniec 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie
wynosiło 24.941.463 zł, co stanowić będzie 56,67% prognozowanych na ten rok dochodów budżetu.
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Dokonując analizy danych zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
biorąc pod uwagę ciążące na Gminie Czarne zobowiązania z tytułu zaciągniętych wcześniej
zobowiązań, po uzyskaniu w roku 2020 zaplanowanych przychodów w kwocie 3.454.546 zł, Skład
Orzekający stwierdził, że w 2020 roku wskaźnik spłat wyżej wymienionych zobowiązań został
zaplanowany w wysokości 10,62%, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości
11,43%. Również w latach 2021 – 2030 wskaźnik planowanych spłat zobowiązań nie przekracza
dopuszczalnych 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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