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Uchwała Nr S.O.XI.4261.2.2022 

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Krakowie 

z dnia 13 stycznia 2022 roku 

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica. 

   

 Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 z późn. zm.), 

art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.  

z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie w osobach: 

 
Przewodnicząca:  Marta Olech 

Członkowie:   Joanna Drzymała 

Elżbieta Janik 

 

po zapoznaniu się z uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Moszczenica oraz Uchwałą Budżetową Gminy Moszczenica  na rok 2022    

 

p o s t a n o w i ł: 

 

pozytywnie zaopiniować planowaną kwotę długu Gminy Moszczenica, wynikającą  

z zaciągniętych zobowiązań.  

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 3 stycznia 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu wpłynęły podjęte w dniu 29 grudnia 2021 r. przez 

Radę Gminy Moszczenica: uchwała Nr XXVIII/257/21 w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica oraz Uchwała Budżetowa 

Gminy Moszczenica na rok 2022 - uchwała Nr XXVIII/258/21. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica zawiera prognozę kwoty 

długu, która została sporządzona na lata 2022-2028 i obejmuje okres, w jakim 

przewiduje się pełną spłatę zaciągniętych zobowiązań. 

Planowany dług na koniec 2022 roku wynosić będzie 5.650.000,00 zł, co stanowi 

13,73 % planowanych dochodów budżetu. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami, 

dług ten stanowią pozostające do spłaty uprzednio zaciągnięte kredyty i pożyczki. 

Uwzględniając planowany stan zadłużenia na koniec 2021 r. (6.050.000,00 zł), 

planowane do zaciągnięcia w 2022 r. kredyty i pożyczki (1.500.000,00 zł) oraz spłatę 

długu (1.900.000,00 zł), istnieją podstawy do uznania, że planowana na koniec 2022 

roku kwota długu została ustalona w sposób prawidłowy, a tym samym, kwoty długu 

w latach następnych, wykazane  w przyjętej przez Radę Gminy w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, zostały  obliczone  w sposób  prawidłowy.  
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W roku 2022 i w  latach następnych Gmina zachowuje relację, o której mowa  

w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisów art. 9 ust. 1- 4 

tej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.).  

Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica  Nr 265/VII/21 z dnia 21 grudnia  

2021 r. do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych tj. średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych  

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 

bieżących budżetu, na lata 2022-2028, wybrano  okres lat siedmiu.  

Skład Orzekający oceniając spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych oparł się na prognozowanych danych przedstawionych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica i przyjął, iż realizacja dochodów  

i wydatków będzie przebiegać na poziomie zaplanowanych kwot.  

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości są spójne w zakresie 

wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych z Uchwałą Budżetową                                 

na 2022 rok. Spełniono również wymogi z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określające relacje między planowanymi dochodami bieżącymi                               

i wydatkami bieżącymi. 

  

 Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił, jak we wstępie. 
 

POUCZENIE 
 

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

2. Stosownie do przepisu art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 

niniejsza opinia winna być opublikowana przez Gminę w terminie  

7 dni od dnia otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.).  
                                                                                 

PRZEWODNICZĄCA 

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

Marta Olech 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

                                                                                     
 


		2022-01-13T11:39:53+0000
	Marta Olech




