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Uchwała Nr 001/g239/D/III/20

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Liniewo na lata 
2020 – 2030 wynikającej z 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 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 
ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Elżbieta Kuzyniak - członek
3. Anna Patyk - członek

pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Liniewo na lata 
2020 - 2030 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

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

W dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Liniewo podjęła uchwałę nr XIII/118/2019 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2020–2030 oraz uchwałę 
nr XIII/119/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2020. 

Jak wynika z uchwały budżetowej, prognozowane na 2020 rok dochody budżetu gminy 
ustalono w wysokości 27.517.730 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 25.277.660 zł oraz 
dochody majątkowe w wysokości 2.240.070 zł. Planowane wydatki budżetu gminy ustalono 
natomiast w wysokości 26.444.859 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 25.629.859 zł oraz 
wydatki majątkowe w wysokości 815.000 zł. 

Na 2020 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.072.871 zł, którą przeznacza się 
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane w uchwale budżetowej przychody w wysokości 1.455.812 zł pochodzić będą 
z wolnych środków.

Rozchody budżetu w wysokości 2.528.683 zł przeznaczone zostały na spłatę pożyczek 
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej w kwocie 1.790.070 zł oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 
w kwocie 738.613 zł
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Załącznikiem Nr 1 do uchwały nr XIII/118/2019  Rady Gminy Liniewo z dnia 19 grudnia 
2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2020 –
 2030, przyjęto prognozę długu obejmującą wyżej wymieniony okres. W prognozie tej określono, iż 
na koniec 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosiło 5.083.557 
zł, co stanowić będzie 18,47% prognozowanych na ten rok dochodów budżetu.

Dokonując analizy danych zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
biorąc pod uwagę ciążące na Gminie Liniewo zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek, Skład Orzekający stwierdził, że w 2020 roku wskaźnik spłat zobowiązań z powyższych 
tytułów został został zaplanowany w wysokości 5,32% planowanych na ten rok dochodów budżetu, 
przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 12,70% planowanych na ten rok 
dochodów. Również w latach 2021 – 2030 kwota planowanych spłat zobowiązań nie przekracza 
dopuszczalnych górnych wysokości.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik 
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Mając na uwadze wyżej postanowiono 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

Przewodniczący Składu Orzekającego
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