
UCHWAŁA Nr Wa. 127.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie 
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrówka

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy 
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2137 t.j) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca: - Agnieszka Szewc
Członkowie: - Bożena Zych

- Agata Pączkowska

uchwala, co następuje:

§1

Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 oraz uchwały 
budżetowej Gminy Dąbrówka na 2020 rok, pozytywnie z uwagą opiniuje planowaną 
kwotę długu Gminy Dąbrówka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę 
Dąbrówka w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 4 cyt. ustawy 
o finansach publicznych.

§3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęły, podjęte przez Radę Gminy 
Dąbrówka:
- uchwała budżetowa Gminy Dąbrówka na rok 2020 Nr XV/127/2020 z dnia 27 stycznia 

2020 r.
- uchwała Nr XV. 126.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2020-2032



- Zarządzenie nr 159.2020 z 29.01.2020 r. zmieniające WPF na lata 2020-2032

- Zarządzenie nr 163.2020 z dnia 05.02.2020 r. zmieniające WPF na lata 2020-2032

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, z których wynika, że:

1. Zachowana została - wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych - korelacja 
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej 
2020 roku i określonych w uchwale budżetowej na 2020 rok w zakresie wyniku 
budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu;

2. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 
zaciągnąć zobowiązania. W 2020 roku planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne 
w łącznej kwocie 5.327.645,00,00 zł, w tym: pożyczki -  1.252.000,00 zł oraz emisja 
obligacji -  4.075.645,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 
25.349.170,70 zł.

3. Łączna kwota długu, wynikająca z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 
zobowiązań została zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu spłaty 
zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2020 roku 
prognozowane obciążenie Gminy z tytułu spłaty długu z kosztami jego obsługi wynosi 
0,0654, przy wskaźniku maksymalnym 0,0776, ustalonym w oparciu o planowane 
wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2019 roku.

W świetle Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2020-2032 
w brzmieniu nadanym Zarządzeniem nr 163.2020 z dnia 05.02.2020 r. planowane 
obciążenie budżetu Gminy Dąbrówka spłatą zadłużenia nie przekroczy dopuszczalnego 
wskaźnika dla poszczególnych lat, co wypełnia wymóg wynikający z art. 243 cyt. ustawy 
o finansach publicznych. W 2020 roku prognozowane obciążenia Gminy z tytułu spłaty 
długu z kosztami jego obsługi wynosi 0,0654, przy wskaźniku maksymalnym 0,0776, 
ustalonym w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za trzy kwartały 2019 roku.

W latach 2021 i 2022 prognozowane obciążenie budżetu Gminy spłatami 
długu wraz z kosztami jego obsługi, kształtuje się tylko nieznacznie poniżej 
dopuszczalnego wskaźnika, wynikającego z cyt. art. 243 u.f.p, i wynosi:

-  w 2021 roku -  wskaźnik planowany 3,99% przy wskaźniku dopuszczalnym
wynoszącym 4,17% obliczonym w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy;

-  w 2022 roku -  wskaźnik planowany 9,45% przy wskaźniku dopuszczalnym
wynoszącym 9,89% obliczonym w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

Z uwagi na powyższe Skład Orzekający zwraca uwagę, iż niespełnienie 
wskaźników z art. 243 u.f.p. wiąże się z brakiem możliwości uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej co będzie skutkowało koniecznością 
opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego.
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Zachodzi więc konieczność podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do 
ograniczenia dalszego zaciągania zobowiązań dłużnych poprzez weryfikację 
faktycznych potrzeb pożyczkowych budżetów lat kolejnych, jak również podjęcie próby 
restrukturyzacji posiadanego zadłużenia oraz ograniczenie lub zracjonalizowanie 
planowanych wydatków budżetowych.

Wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 -  2032 po zmianach 
dług Gminy na koniec 2020 roku wyniesie 25.349.170,70 zł i począwszy od 2021r. 
będzie systematycznie się obniżał z uwagi na planowane spłaty zadłużenia (rozchody) 
przy zerowych przychodach. Od 2021 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które 
w całości będą przeznaczana na spłatę posiadanego zadłużenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.
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