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Uchwala Nr 14/2020

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie opinii o pnnvidłowości planowanej kwoty długu Gminy Solce-Zdrój

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej \v Kielcach:
Przewodnicz'ley: Wojciech Czerw
Członkowie: Monika Dt;btl\vska-Soilyk

Ireneusz Piasecki

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 roku ucl1\valy Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Solct:-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy FinansO\vej Gminy Solce-Zdrój na lata
2010-1032 oraz uchwaly Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Solce-Zdrój z dnia 30 grudnia 2019 roku
\\' sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solce-Zdrój na 2020 rok, działając na podstawie art. 230 ust.
-ł ustaw)' z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.. poz. 869 ze zm.) w
związku z art 13 pkt 10 oraz art. 19 ust. 2 usta\\I)' z dnia 7 października 1992 r. () regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 L. poz. 2137)

postanawia

ZaOpl1llOWaĆpozytywnie planowam! kw'otę długu Gminy Solce-Zdrój wynikającą ze zobowiqz311
zaciągniętych j planowanych do zaciągnitrcia. ujętych w wrr na lata 2020-2032.

Uzasadnienie

Prognoza kwoty dlugu przedstawiona w \VPF obejmuje zobov'iiązimia stanowiqce tytuły dtużne
\V rozumieniu art. 72 ust. l ustawy o finansach publicznych - zaciągnięte i plano\vanc
do l.aciqgnięcia podlegające spłacie \v okresie objętym prognozą.
Ze sprawozdania Rb-Z \vg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku wynika, że dlug Gminy na dzicll
~1.12.2018 r. wynosił 9.441.804,89 zł (w tym zobow'iązania wobec banków \V wysokości
9.-ł41.780.29 zl oraz wobcc pm::dsilYbiorstw niefinansowych w wysokości 24.60 zl).
Zobowiązalli,lllli Gminy stanowiącymi tytuły dłużne byly kredyty i pożyczki.

Jak wskazano w ucll\\"Hlonej WPF na lata 2020-2032, dług Gmin)' na koniec 2019 roku \\yniesie
13.535.093.45 zl. W 2020 roku planuje się zaciągnąć no\ve zobowiązania z tytułu kredytów
w wysokości 4.610.000.00 zł. Kwota długu planowana na 31.12.2020 r. \V)'niesie 16.655.093,45 zl,
a 7,atL'1llwzrośnie \\' porównaniu do wykazanego w sprawozdaniu Rb-Z na dzieil 31.12.20 I g r.
o kwotę 7.2 U.2XS.56 zł.

W wyniku planO\Vall)"Ch do zaciqgnięcia w 2021 roku nowych zobowiązan z tytułu kredytów,
pozyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 3.935.458.85 zł oraz planowanych spłat,
kwota długu na 31.12.2021 r. \\yniesie 18.952.684,09 z1.

Z \Vpr uchwalonej na lata 2019-2032 wynika. że spłata długu zaciągniętego i planowanego
do zaci"gnięcia naslqpi \\' latach 2019.2032. W WPF na lala 2020-2032 spłatę długu zaplanowano
do rakli 2031. zatem okres spłaty dlugu pozostał bez zmian.



..
W WPF obowiązujqcej w 2019 f. odsetki związane z obsługą długu określono w łącznej kwocie
3.S76.095.51 zł. natomiast planowane odsetki wykazane w WPF na lata 2020-2032 wynoszą łącznie
3.491.656.08 zl. Nastąpi zatem zmniejszenie tych wydatków o kwotę 384.439,43 zł.
Jak \v)'l1ib z ucłl\valonej WPF najwyższe rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz
\\)'kupu papierów wartościowych planowane są na rok 2023 i wynoszą 1.899.917,88 zł, przy
planowanych do uzyskania na ten rok dochodach w kwocie 27.575.272,00 zł, podczas gdy dochody
wykonane ogółem \\' sprawozdaniu Rh-NDS na dzień 3 J .12.20 18 r. \\)'Ilosiły 27.636.088,73 zł.
\V 2020 r. zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.490.000.00 zł środkami finallso\\ymi
pochodzącymi kredytów.

W 2021 r. zaplanowano spłatę długu \\' kwocie 1.637.868,21 zł środkami finansov..rymi
pochodzącymi kredytu, pożyczki. emisji papierów wartościowych. Od 2022 roku zaplanowana
splata długu będzie dokonywana środkami finansowymi pochodzącymi z prognozowanej nadwyżki
hudżetowej.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzić należy, że w latach 2020-2032 spełnione zostaną wymogi
określone wart. 243 ustawy o finansach publicznych przy U\'lZględnieniu treści art. 244 w/v./
ustawy.

Maj,!c pow.YŻSZl:na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 213 7) od niniejszej uchwrdy Radzie Gminy \v Solcu.Zdroju
przysluguje prawo wniesienia odwolania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
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