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Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 06 lutego 2019 r.
w sprawie v,ryrazeńaopinii o prawidłowościplanowanej kwoty długu Gminy Krzymów
Dńałającnapodstawie art 13 pkt 10 i ań 19 usŁ 2 ustawy zdnta7 puź:dńemih,a1992r. o regionalnych

frl.Dz.IJ.z20l6t.poz.56I) orazafi.z3} uś.4 ustawy z dńa27 sierpńa2009 r.
o finansach publicznych (.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Skład Oruekający wymalzony
izbashobrachunkowych

ZAnĄdzEr|IeInNr 4i201 6 Prezesa Regionalnej Izby Obrańunkowej z dńa28

ficnia2016

roku ze zrnianami,

wskładzie:

Przewodnicząca: RenataKonowałek

Członkowie:

Leszek Maciejewski

Józęf Goździl<tęwicz

po dokonaniu analizy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzymów na lata 2019-2028
oraz uchwńy budZetowej Rady Gminy Krzymów na2019 rok, v,ryraia
opinię pozyawnq
o

prawidłowościplanowanej kwoty długu

uzasadnienie
W dniu 16 sĘcznia 2019 r. Rada Gminy Krzymów podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na|ata2019-2028 (Nr IIV23/20I9) oraz uchwałę buÓżetową na

rók 2019 (Nr III/24/20|9). Z Ęmienionych vłyżejuchwał w}nika, że Ń 2019 róku'plńuje się
wzrost zadłurżeńaz ffińu planowanych do zaciągńęcia kredytów i pożyczek w kwocie 6.100.000

zł. Najwyższy poziom długu Gminy Krzymów wystąpi w roku 2019

i

wyniesie 15.210.100 zł

(42,9I % planowanych dochodów budzetu Gminy). W kolejnych latach zadłużeńe Gminy będzie
się zmniejszńo i w 2028 roku zostanie całkońcie spłacone. Prognoza kwoty długu sporządzona

jest na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowięania, co wyczerpuje
dyspozycję art.227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Z

symulacji wskźników spłat zadłużenia Gminy wynika, że w latach 2019-2028 reIacja,

o której mowa w art. 243

ustaw z dńa27 sierpnia}}}9 r. o finansach publicznych ksźahowaó się

będzie następująco:
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Dopuszczalny wskaźrik spłaty zobowiązń
określony w ałrt.243 ustawy o finansach
publicmych, obliczony w oparciu o plan 3
kwartałów roku poprzedzaiącego rok budżetowy

Wskazrik planowanej łącntej kwoty spłaty
zobowiryań, o której mowa w art.243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych

7,36

5,I9

5,49

5,],7

202I

,7,47

I0,96

2023

7,5l

!0,7I

2024

4,76

10,33

2025

1,36

9,85

w latach
powżs:Ze dane Skład orzekĄący stwierdza, że
przekroczy relacji, o ltórej mowa w
spłata zobowiązńGminy krzymów nie
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prognozowana
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o

art,

243ttst.lustawyz27sierpńaŻ}O9rokuofinansachpublicznych.

w oparciu o dane wynikające z uchwalonej
Wskazane wielkości relacji ustalone zostńy
pełnej rcalizacji dochodów, w tym dochodów
wieloletniej prognozy finansowej, przI zńożęńu
wydatków, w tym wydatków bieżących oraz
bieżących, utrzymania planowanego poziomu
nad wydatkami bieżącymi,
osiągnięcia zakJadanejnadwyżki dochodów bieżących
r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy
Skład orzekającywskazuje, że w dniu 14.12.20t8
w
uslaw (Dz, U, z 2018J,loz,25_00), która węs_zła
o finansach publicznych_orazniektórychjnnych
Ęciezdniemlstycznia2019rok'Ąaterminyzastosowaniaposzczęgólnychzmienionych
przepisów określono w art, 7-10 tej ustawy,

zadłlŻenia jednostek samorządu
ustawie wyeliminowano z indywidualnego wska:ź:nika
jako _elementq po_prayiającego możliwo{ć spłaty
ze_ sprzedĘy majątku,
terytońąlnego
{ochody
_
zlłóregoliczony jest limit spła§ zadhlzeńa,
zadłvżeńaorazvłydfutżofioz3 do 71at okres,
JsT nowym długiem, o ńższych kosztach
ustawa umożliwia takłżespłatę istniejąceg o zadŁużeńa
środków finansowych oraz wolnych
obsługi oraz wcześniejszą spłatę zadŁużeńa z własnych
ch zob owiązń,
środków z tytlńu r oz\iczeńa zaciągnięĘ

w

od zobowiązń dŁużmych' ale wszystkie
Limitem spłaty zadłurżeniabędą objęte nie §lko odsetki
zwi@ku zldzieleniem kredytu czy poĘczl<t.
wydatki na obsługę długu JST, m. in. prowizje w

BiorącpowyższepoduwagęSkładorzekającyorzekłjakwsentencji.

Pouczenie: Od niniejszej uchwały SHadu
terminie l1dni od daty jej doręczenia,
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