
Uchwała Nr 7/Kd/2019
Składu Orzekającego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 17 stycznia 2019 roku

w sprawie  wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lipno.

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 18/2018 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2018 r.                
w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania, Skład Orzekający Nr 8 Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodnicząca: –   Elżbieta Osińska 
Członkowie:        –   Jan Sieklucki     
                           –   Halina Strzelecka 

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Lipno 
na lata 2019 – 2026 z uwagą zawartą w treści uzasadnienia.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 20 grudnia 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół 
we Włocławku wpłynęły odpowiednio :
 Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w  sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lipna na lata 2019 – 2026,
 Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia  budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019.
Na podstawie wyżej wskazanych uchwał Skład Orzekający Nr 8 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy ustalił, co następuje;
Rada Miejska w Lipnie na 2019 rok zaplanowała budżet z nadwyżką budżetową w wysokości 
600 000,00 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłaty 
rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 000,00 zł. 

Spełniając wymóg art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono kwotę długu, w tym 
relację, o której mowa w art. 243 ustawy oraz sposób finansowania spłaty długu. WPF łącznie 



z prognozą kwoty długu uchwalono na lata 2019 - 2026, tj. na okres, na który zaciągnięto                   
i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przewidywana kwota długu na koniec 2019 roku 
wyniesie 6 400 000,00 zł, co stanowi 11,0 % planowanych dochodów budżetowych. Spłata 
długu od roku 2020 pokryta zostanie planowaną na poszczególne lata nadwyżką budżetową. 
Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań zwiększających dług Miasta.  

Skład Orzekający na podstawie analizy danych zawartych w WPF ustalił, że zachowana 
jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy. W latach 2019 - 2026 poziom spłaty zobowiązań 
Miasta będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat. 
Jednocześnie Skład Orzekający zwraca uwagę, że w 2021 roku wskaźnik planowanej spłaty 
raty (2,04 %) jest na granicy wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia Miasta (2,69 %). Skład 
Orzekający wskazuje, że wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane 
wynikające z uchwalonej WPF przy założeniu pełnej realizacji dochodów (w tym dochodów 
bieżących), utrzymania planowanego poziomu wydatków (w tym wydatków bieżących), a 
także osiągnięcia zakładanych nadwyżek dochodów budżetowych nad wydatkami 
budżetowymi oraz, że nie zostanie zwiększony dług jednostki. Natomiast w przypadku braku 
realizacji budżetów w wielkościach zaplanowanych w WPF Organy Miasta winny podjąć 
działania zapewniające zachowanie wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych 
relacji wskaźników zadłużenia w 2019 roku i latach następnych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji uchwały.

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

                                                                              Przewodnicząca Składu Orzekającego
                                                                                              Elżbieta Osińska
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