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UCHWAŁA Nr 007/g116/D/I/19

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie opinii o:
-  możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale 
budżetowej Rady Miasta Kościerzyna  na 2019 rok, 
-  prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 
2019 – 2026 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 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz 
230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1.    Roman Fandrejewski                   -           przewodniczący
2.    Anna Patyk                                  -           członek
3.    Alicja Śrubkowska                      -           członek

- pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 
określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Kościerzyna na rok 2019,
- pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej 
Kościerzyna na lata 2019 - 2026 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

W dniu 21 grudnia 2018 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
uchwała Nr V/24/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz uchwała Nr V/25/18 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Jak wynika z uchwały budżetowej prognozowane na 2019 rok dochody  budżetu miasta 
określono w łącznej kwocie 128.593.306 zł, w tym: dochody bieżące 98.175.439 zł oraz dochody 
majątkowe 30.417.867 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej kwocie 135.063.306 zł, w tym: 
wydatki bieżące 96.635.897 zł oraz wydatki majątkowe 38.427.409 zł. 

Z powyższych ustaleń wynika, że na rok 2019 został zaplanowany deficyt budżetu 
w wysokości 6.470.000 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z emisji 
obligacji w wysokości 4.700.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.770.000 zł. 

Taki sposób sfinansowania planowanego deficytu budżetowego zgodny jest 
z postanowieniami art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o finansach publicznych. 

Zaplanowane przychody budżetowe w łącznej wysokości 12.470.000 zł pochodzić będą: 
- ze sprzedaży papierów wartościowych – kwota 10.700.000 zł, 
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- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –
 kwota 1.770.000 zł.  

Natomiast zaplanowane w budżecie rozchody w łącznej wysokości 6.000.000 zł przeznaczone 
zostały na: 

- wykup papierów wartościowych – kwota 4.800.000 zł,  
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 1.200.000 zł. 

Załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr V/24/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 
19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 
9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna. 
W prognozie długu obejmującej lata 2019 – 2026 określono, iż na koniec 2019 roku zadłużenie 
miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji będzie wynosiło 
43.232.982,23 zł, co stanowić będzie 33,62% prognozowanych na ten rok dochodów. 

Dokonując analizy danych zawartych w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej, biorąc pod uwagę ciążące na Gminie Miejskiej Kościerzyna zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, po uzyskaniu w roku 2019 
zaplanowanych przychodów w łącznej wysokości 12.470.000 zł, Skład Orzekający stwierdził, że 
w 2019 roku kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów została 
zaplanowana w wysokości 5,21% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym 
na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 6,89% planowanych na ten rok dochodów. 

Również w latach 2020 – 2026 kwota planowanych spłat zobowiązań nie przekracza 
dopuszczalnych górnych wysokości.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik 
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych 

Mając powyższe na uwadze 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.

Roman Fandrejewski

Przewodniczący Składu Orzekającego
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