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Uchwała 

Składu Orzekającego 
                 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

     z 24 listopada 2008 r. 
 
w sprawie prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budŜetowej na 2009 rok prognozy 
kwoty długu gminy Leśna Podlaska. 
 
Na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104  ze zm.) oraz art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia  
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 
577 z późn. zm.), po analizie dołączonej do projektu uchwały budŜetowej gminy na 2009 r. 
prognozy łącznej kwoty długu, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Lublinie  
w osobach: 
 Mirosława Strzemecka - przewodnicząca 
 Jolanta Irobi   - członek 
 Adam Błaszko  - członek 
 

p o s t a n a w i a: 
 
pozytywnie zaopiniować prognozę kształtowania się długu gminy załoŜonego w budŜecie 
gminy Leśna Podlaska na 2009  rok.  
 

Uzasadnienie: 
 

 Projekt uchwały budŜetowej gminy  Leśna Podlaska  na 2009 rok wraz z dołączoną 
prognozą łącznej kwoty długu, wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Lublinie   
w ustawowym termnie tj. 14 listopada 2008 r.   

BudŜet gminy Leśna Podlaska po stronie dochodów został zaplanowany w kwocie  
10.559.942 zł , a po stronie wydatków - 13.259.942 zł.  

Załączona do projektu budŜetu prognoza łącznej kwoty długu na lata 2009-2014 
obejmująca przewidywany dług na koniec bieŜącego roku oraz prognozę długu na koniec roku 
budŜetowego 2009 i lata następne - w ocenie Składu Orzekającego – została sporządzona 
prawidłowo. 

W roku 2008 gmina nie zaciągała kredytów ani poŜyczek, jak równieŜ nie dokonywała 
spłat wcześniej zaciagniętych kredytów i poŜyczek, a tym samym na koniec tego roku dług nie 
wystąpi. Będzie on występował w latach 2009-2014, gdyŜ w roku 2009 i 2011 gmina 
zamierza zaciągnąć nowe kredyty i poŜyczki, a ich spłata będzie przypadała na lata  
2010-2014. W roku 2009 nastąpi jedynie spłata odsetek od planowanych do zaciągnięcie w 
tym roku kredytów, stąd teŜ obciąŜenie budŜetu z tego tytułu stanowić będzie jedynie 0,19 % 
planowanych dochodów.  

Z załączonej prognozy budŜetu gminy na lata 2009-2014 wynika, Ŝe na koniec 2009 r.  
prognozowana kwota długu, stanowić będzie 16,10 %  planowanych dochodów.  Natomiast w 
latach 2010-2014 planowany dług, po uwzględnieniu przypadających do spłaty w tym okresie 
rat kredytów i poŜyczek będzie kształtować się na poziomie: 9,60 %, 12,61 %, 7,84 %,  
3,98 %,  0,00 % prognozowanych dochodów.  



2 

Źródłem spłaty rat kredytów i poŜyczek w 2009 r. i 2011 r. będą planowane nowe 
kredyty i  poŜyczki, a w roku 2010 oraz w latach 2012-2014 będzie nadwyŜka budŜetu 
wynikająca z dochodów przewyŜszających wydatki.     

 Z powyŜszego wynika, Ŝe wykazane - w latach objętych prognozą - kwoty długu 
gminy Leśna Podlaska ,  nie spowodują naruszenia określonego w art. 170 ust. 1 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104  ze zm.) 
dopuszczalnego wskaźnika zadłuŜenia jednostek samorządu terytorialnego, ustalonego na 
poziomie 60 % planowanych dochodów.  

RównieŜ obciąŜenie budŜetów objętych prognozą na lata 2010-2014 z tytułu spłaty 
wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi  w tych latach odsetkami 
stanowiące odpowiednio: 0,18 %, 4,56 %, 4,87 %, 4,39 %, 4,38 %, 4,06 %  prognozowanych 
dochodów, nie przekracza 15 % limitu wyznaczonego dla jst przepisami ustawy o finansach 
publicznych.    

Mając powyŜsze na uwadze Skład Orzekający pozytywnie opiniuje przedstawioną 
prognozę kształtowania się długu gminy Leśna Podlaska.     
 Opinia niniejsza powinna być opublikowana przez gminę na zasadach określonych  
w art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a stosownie do dyspozycji jej art. 181 ust. 2 
przedstawiona przez Wójta – przed uchwaleniem budŜetu – Radzie Gminy.  
 
   Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Do wiadomości: 
1/ Wójt Gminy Leśna Podlaska 
2/ aa 
    Do wiadomości 
1. RIO - Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń w Lublinie 
 


