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Uchwała Nr 233/g116/D/III/22

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 23 grudnia 2022 r. 

w sprawie opinii o:
－ możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale 

budżetowej miasta Kościerzyna na rok 2023,
－ prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Kościerzyna na lata 2023 – 2029 

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 2022 r. poz. 1668), art. 230 ust. 4 
oraz art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Adam Kuczyński - członek
3. Katarzyna Renke - członek

－ pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego 
w uchwale budżetowej miasta Kościerzyna na rok 2023,

－ pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu miasta Kościerzyna na lata 
2023  - 2029 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

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

  W dniu  14 grudnia 2022 r. Rada Miasta Kościerzyna podjęła uchwałę nr LXIV/536/22 
w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz uchwałę 
nr LXIV/537/22 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Analizując możliwość sfinansowania w 2023 r. przez miasto Kościerzyna deficytu budżetu 
Skład Orzekający ustalił, że prognozowane na 2023 rok dochody budżetu ogółem wynoszą 
146.086.307 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 105.059.893 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 
41.026.414 zł. Wydatki budżetu ogółem zostały zaplanowane w kwocie 154.378.720 zł, w tym 
wydatki bieżące w kwocie 106.883.494 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 47.495.226 zł.

Z uchwały budżetowej wynika, że na 2023 r. został zaplanowany deficyt budżetu 
w wysokości 8.292.413 zł, stanowiący różnicę pomiędzy prognozowanymi dochodami a wydatkami 
budżetu. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu wskazano przychody z tytułu: emisji 
obligacji w kwocie 2.600.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 5.692.413 zł. 
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Ze względu na fakt, że na podstawie  art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o finansach publicznych 
deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami 
pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ww. 
ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych, Skład Orzekający stwierdza, że wskazany wyżej sposób sfinansowania 
deficytu budżetu jest zgodny z prawem.

Przychody ujęte w uchwale budżetowej wynoszą 15.992.413 zł i będą pochodzić:
1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych  (§ 931) w wysokości 10.300.000 zł,
2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w wysokości 5.692.413 
zł.

Rozchody budżetu ustalono natomiast w łącznej kwocie 7.700.000 zł z przeznaczeniem na 
wykup innych papierów wartościowych (§ 982).

Uchwałą nr LXIV/536/22 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  przyjęto prognozę długu obejmującą lata 2023 - 2029.  W prognozie tej określono, że 
na koniec 2023 r. zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań będzie 
wynosiło 39.300.000 zł, co będzie stanowić 26,90% planowanych na ten rok dochodów.

Dokonując analizy danych zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
biorąc pod uwagę ciążące na mieście Kościerzyna zobowiązania oraz planowane do wyemitowania w 
2023 r. obligacje w wysokości 10.300.000 zł, Skład Orzekający stwierdził, że wskaźnik spłat 
zobowiązań został zaplanowany w wysokości 10,71%, przy dopuszczalnym limicie spłat zobowiązań 
na ten rok wynoszącym 12,82%. Spłata długu przewidywana jest do 2029 roku, a relacje łącznej 
kwoty spłat we wszystkich latach objętych prognozą nie przekraczają ustawowych granic zadłużenia. 
Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony 
w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił 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.  

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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