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IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 20 10 rok
prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego '---

IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Ireneusz Piasecki - przewodniczący.
Stanisław Banasik - członek
Janina Kopczyńska - członek

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2009 roku .Prognozy dlugu publicznego na lata
20 l 0- 2024" dołączonej do projektu budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 20 l O rok na
podstawie art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200 l r. Nr 55.
poz.577 z późno zm.) uchwala co następuje:

0rognoza długu publicznego na lata 2010 - 2024" została dołączona do przedłożonego
przez Gminę projektu budżetu. Na koniec 2008 roku dług Gminy Kazimierza Wielka
wynosi, zgodnie z przedstawionymi w Prognozie danymi, 4.794.474 zł. na który składają się
zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe. Przyjmując kwotę dlugu na koniec 2008
roku za punkt wyjścia do wyliczenia długu na następne lata w roku 2009 przewidywana
wielkość długu zwiększy się i wyniesie na koniec roku - 13.794.4 74 zł. na koniec roku 20 l O

r>: dług ponownie wzrośnie i będzie stanowił kwotę 19.785.129 zl. W latach 2011-20:23 kwota
długu będzie- sukcesywnie maleć. W roku 2023 zaplanowano całą kwotę do spłaty, co
oznacza, że na koniec 2024 roku Gmina Kazimierza Wielka nie prognozuje wystąpienia
długu.
Zaplanowane w ..Prognozie długu publicznego na lata 20 10 - 2024" splaty zaciągniętych
uprzednio kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przypadające do spłaty w 20 l O roku
zostały ujęte w przedłożonym projekcie budżetu Gminy.

Przedstawiona Prognoza jest, w ocenie Składu Orzekającego. zgodna z przepisami ustawy
o finansach publicznych. a w szczególności z art. 169 i art. 170 tej ustawy.

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego 2008 wynosi 14.13% dochodów
Gminy, w roku 2009 planowany wskaźnik obciążenia dochodów budżetowych będzie
wynosił natomiast 38,43% w stosunku do planowanych dochodów Gminy. V"! roku 20 l O
wskaźnik długu będzie kształtował się na poziorme 54.91 %. W latach 2011-2023 kwota



długu Gminy będzie maleć i stanowić odpowiednio 44.87% vv roku 2011 aż do 1.29%
w roku 2023. Oznacza to, że łączna kwota długu Gminy na koniec każdego roku nie
przekroczy 60% dochodów.
W latach 2008 - 2024 zaplanowane zostały rozchody budżetu na spłaty zaciągniętych
kredytów i pożyczek w wysokościach nie przekraczających 15% planowanych na dany rok
budżetowy dochodów budżetu Gminy.

Pouczenie

Zgodnie z art. 172 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych. niruejsza
opinia podlega publikacji przez j.s.t. w terminie miesiąca od dnia przekazania
projektu uchwały budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie informacji publicznej r>.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późno zm).

2 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 1'. Nr 55, poz. 577 z późno zm.) Burmistrzowi Gminy przysługuje prawo
wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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