
Uchwała Nr SO-10/0951/247/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl

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 2019 r. poz. 2137, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Skład Orzekający, wyznaczony 

Zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 kwietnia 2021 r. ze zm., w 

osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Okrent

Członkowie:      Danuta Szczepańska

Zdzisław Drost

 wyraża, w oparciu o przyjęte przez Gminę Zaniemyśl:

 wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2032,

 uchwałę budżetową na 2022 rok

opinię pozytywną

o prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2021 roku Rada Gminy Zaniemyśl podjęła między innymi następujące uchwały:

 Nr XL/272/2021 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl,

 Nr XL/273/2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2022.

Prognoza kwoty długu sporządzona została na okres 2022-2032 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz 

planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy wynika, że najwyższy poziom zadłużenia wystąpi w roku 2025 i wyniesie 10.346.374,59 zł, a w 

latach następnych zadłużenie Gminy będzie się zmniejszało i w roku 2032 zostanie całkowicie spłacone.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 2.724.134,75 zł, co stanowi 7,65 % 

planowanych dochodów Gminy.

W latach 2022-2032 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtować się 

będzie następująco:



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 przepadających na dany 
rok) – poz. 8.1 wpf (*) [%]

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 wpf [%]

2022 0,46 17,27 
2023 1,58 14,47 
2024 1,32 10,68 
2025 1,60 7,99 
2026 4,17 4,45 
2027 3,12 3,14 
2028 2,71 2,72 
2029 4,14 4,16 
2030 6,53 6,53 
2031 8,97 8,98
2032 4,21 10,42

(*) WYŁĄCZENIA Z ART. 243 UST. 3a 

„W latach 2022-2028 zgodnie z harmonogramem spłat planuje się kwoty wyłączeń, które stanowią spłaty rat kapitałowych zaciągniętej 

pożyczki, w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2:

1. pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie wkładu 

krajowego inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej 

w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl,  realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.”

W okresie od roku 2026 do roku 2031 różnice pomiędzy wskaźnikiem planowanym a dopuszczalnym 

są niewielkie i wynoszą: w 2026 roku 0,28 pp, w latach 2027 i 2029 różnica wynosi 0,02 pp, w latach 2028 

i 2031 różnica wynosi 0,01 pp, natomiast w 2030 roku dochodzi do zrównania obydwu wskaźników. Na kształt 

wskaźników mają wpływ zaciągane przez Gminę zobowiązania. Poza rokiem 2022, Jednostka planuje 

zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych, kredytów i pożyczek, także w latach 2023, 2024 i 2025.

Wójt Gminy Zaniemyśl Zarządzeniem Nr 336 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości 

okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wybrał 

do obliczeń okres ostatnich siedmiu lat.

W oparciu o zamieszczone dane Skład Orzekający stwierdza, że w latach 2022-2032 prognozowana 

spłata zobowiązań Gminy Zaniemyśl nie powinna przekroczyć relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych. 



W ocenie Składu Orzekającego w celu spełnienia przez Gminę Zaniemyśl relacji na podstawie art. 243 

ustawy o finansach publicznych konieczne jest bieżące monitorowanie odpowiednich wskaźników 

wynikających z prognozy i ewentualne wprowadzenie zmian planowanych wielkości dochodów i wydatków 

oraz przychodów i rozchodów. 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodnicząca

Składu Orzekającego

Małgorzata Okrent

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 


		2022-01-21T14:33:21+0000
	Małgorzata Okrent; RIO




