
Uchwata Nr 7/2019
VI Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej >v Kielcach 

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Lipnik

VI Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnicz^ca: Iwona Kudia 
Czlonkowie: Zbigniew R^kas

Ewa Midura
po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 roku uchwaly Nr IV/21/2018 Rady Gminy w Lipniku z 
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 
2Q29.(zwanej dale] WPF) oraz uchwaly Nr IV/22/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 
2018r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Lipnik na 2019 rok, dziaiajqc na podstawie art. 230 
list. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 13 pkt 10 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z pozn. zm.)

postanawia

zaopiniowac pozytywnie planowan^ kwot$ dlugu Gminy Lipnik wynikaj^c^ z zobowi^zah 
zaciqgni^tych uj^tych w WPF na lata 2019-2029

Uzasadnienie

Prognoza kwoty dlugu przedstawiona w WPF obejmuje zobowi^zania stanowi^ce tytuly dluzne 
w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy o fmansach publicznych - zacic}gni$te i planowane do 
zaciijgni^cia podlegaj^ce splacie w okresie obj^tym prognozy.

Ze sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartalu 2017 roku wynika, ze dlug Gminy na dzieh 
31.12.2017 r. wynosil 6.931.772,93zl. Zobowi^zaniami Gminy Lipnik stanowi^cymi tytuly dluzne 
byly kredyty i pozyczki.

Jak wskazano w uchwalonej WPF na lata 2019-2029, dlug Gminy Lipnik na koniec 2018 roku 
wyniesie 6.350.611,93 zl. W 2019 roku nie planuje si$ zaci^gac nowych zobowiqzah z tytulu 
kredytow, pozyczek i emisji papierow wartosciowych. Kwota dlugu planowana na 31.12.2019 r. 
wyniesie 5.770.602,93zl, a zatem zmaleje w porownaniu do wykazanego w sprawozdaniu Rb-Z na 
dzieh 31.12.2017 r. o kwot$ 1.161.170,00zl.

Z WPF uchwalonej na lata 2018-2029 wynika, ze splata dlugu zaci^gni^tego i planowanego 
do zacitjgni^cia nast^pi w latach 2018-2025. Natomiast w WPF na lata 2019 -2029 splat$ dlugu 
zaplanowano do roku 2029. Zatem okres splaty dlugu ulegl wydluzeniu o 4 lata.

W WPF obowi^zujacej w 2018 r. odsetki zwi^zane z obslugq dlugu okreslono w l^cznej kwocie 
597.935,00 zl, natomiast planowane odsetki wykazane w WPF na lata 2019-2029 wynosz^ l^cznie 
876.596,00 zl. Nastapi zatem zwi^kszenie tych wydatkow o kwot? 278.661,00.zl.

Jak wynika z uchwalonej WPF najwyzsze rozchody z tytulu splat rat kredytow i pozyczek oraz 
wykupu papierow wartosciowych planowane s^ na lata 2021-2024 i wynosz^ 582.600,00 zl, przy 
planowanych do uzyskania w roku 2024 najwyzszych dochodow w kwocie 20.600.000,00 zl, 
podczas gdy dochody wykonane ogolem w sprawozdaniu Rb-NDS na dzieh 31.12.2017 r. 
wynosily 19.092.310,74 zl.



W 2019 r. zaplanowano splat$ dlugu w kwocie 580.009,00 zl srodkami finansowymi pochodzqcymi 
z nadwyzki budzetowej. Od 2020 roku splata dlugu nast^powac b^dzie z prognozowanej nadwyzki 
budzetowej.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzic nalezy, ze w latach 2019-2029 spelnione zostan^ wymogi 
okreslone w art. 243 ustawy o finansach publicznych przy uwzgl^dnieniu tresci art. 244 w/w 
ustawy.

Maj^c powyzsze na uwadze nalezalo postanowic jak na wst^pie.

Pouczenie:
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwaly 
Radzie Gminy Lipnik przysluguje prawo wniesienia odwolania do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dor^czenia.
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