
Uchwała Nr SO-11/0951/396/2023

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzykosy.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem 

Nr 21/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 listopada 2022 r. (ze zm.), 

w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Okrent

Członkowie: Małgorzata Lisowska

Zdzisław Drost

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) wyraża, w oparciu o przyjęte 

przez Radę Gminy Krzykosy:

 uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2030,

 uchwałę budżetową Gminy Krzykosy na 2023 rok

opinię pozytywną

o prawidłowości planowanej kwoty długu.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28  grudnia 2022 r. Rada Gminy, podjęła uchwały:

 Nr XLVII/396/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-

2030,

 Nr XLVII/397/307/2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

W prognozie kwoty długu, która jest elementem WPF, przewidziano, iż najwyższy poziom długu 

wystąpi na koniec 2023 roku, a w latach następnych zadłużenie Gminy będzie się zmniejszało i w 2030 

roku zostanie całkowicie spłacone, a zatem prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który 

zaciągnięto zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Budżet roku 2023 i Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazują zgodność w zakresie wyniku 

budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest wymagane przepisem art. 

229 ustawy o finansach publicznych, jak również w pozostałym zakresie. W 2023 roku planowana kwota 
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wydatków bieżących jest wyższa od planowanej kwoty dochodów bieżących, powiększonych 

o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, co 

jest wymagane przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przepisami art. 9 pkt 2, 

ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021, poz. 1927), w latach 2022-2025 jednostka samorządu 

terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 

ustawy o finansach publicznych pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji 

w poszczególnych latach, nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji 

w poszczególnych latach. Wyżej wymieniony warunek został spełniony. W pozostałych latach, tj. od 2024 

do 2030 roku, planowana kwota wydatków bieżących jest niższa od planowanej kwoty dochodów 

bieżących.

Przyjęty w prognozie sposób sfinansowania długu jest prawnie dopuszczalny. Prognozowana kwota 

długu na koniec 2023 roku wyniesie 24.763.253,69 zł, co stanowi 43,20 % planowanych dochodów 

Gminy.

W latach 2023–2030 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtować 

się będzie następująco (w sytuacji osiągnięcia w poszczególnych latach zakładanych wielkości 

budżetowych):

Rok

Relacja określona po lewej stronie nierówności 
we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego 
oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (*) 

przypadających na dany rok) 
(poz. 8.1 załącznika Nr 1 do WPF) 

[w %]

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 
po prawej stronie nierówności we wzorze, 

o którym mowa w art. 243 ustawy, 
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (*), 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z poprzednich lat) 
(poz. 8.3 załącznika Nr 1 do WPF) 

[w %]
1 2 3

2023 5,43% 13,69%

2024 2,87% 10,96%

2025 2,58% 10,84%

2026 1,46% 10,51%

2027 1,38% 11,15%

2028 1,11% 9,54%

2029 0,81% 9,08%

2030 10,79% 11,46%
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* Jednostka stosuje wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych w oparciu o umowę nr RPWP.04.03.01-30-0027/17-00 podpisaną w dniu 26 lipca 2018 r. z Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie 

Krzykosy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wójt Gminy Krzykosy Zarządzeniem Nr 197/202 z dnia 17 grudnia 2021 r. dokonał wyboru 

długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. Do wyliczeń wybrano okres ostatnich siedmiu lat.

Z powyższego wynika, że w latach 2023–2030 poziom spłat zobowiązań Gminy kształtować się 

będzie poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu, a zatem relacja wynikająca z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych zostanie zachowana w całym okresie prognozy. 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

Małgorzata Okrent

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.
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