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Uchwała nr XII/16/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej 
w Żarowie nr XLIX/388/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Żarów oraz w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIX/389/2022  z dnia 
29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, w osobach:

1) Marek Głód — przewodniczący,
2) Ewelina Kruk-Florkowska — członek,
3) Magdalena Macias — członek,

wydaje opinię pozytywną

o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie 
nr XLIX/388/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Żarów oraz w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIX/389/2022z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023.

Uzasadnienie

I. Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową na podstawie przyjętej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej - opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu wynika z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz.1634, z późn. zm.) dalej – ufp.
Podstawą wydawania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu 
kształtowania się wskaźników spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia. 
II. Skład Orzekający na podstawie przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIX/388/2022 z dnia 
29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Żarowie nr XLIX/389/2022  z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Żarów na rok 2023, stwierdził, co następuje:

1. Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) opracowano na lata 2023 – 2036 i dla każdego roku 
objętego prognozą określono wielkości budżetowe, o których mowa w art. 226 ust. 1 u.f.p. oraz 
dołączono objaśnienia przyjętych wartości. Integralną częścią prognozy finansowej jest prognoza 
długu, która została opracowana dla całego okresu jego spłaty. W załączniku nr 2 określono wykaz 
przedsięwzięć oraz limity planowanych wydatków.

2. Przewidywana na koniec 2022 roku kwota długu wyniesie 39.778.167,00 zł, co stanowi 47,13% 
planowanych dochodów. 

3. W 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań 
zaplanowano przychody w kwocie 6.400.000,00 zł (emisja obligacji komunalnych).

Planowane w roku 2023 przychody zwrotne zwiększają dług gminy. W kolejnych latach dług będzie się 
stopniowo zmniejszał, a źródłem jego spłaty będą prognozowane nadwyżki budżetu. Obliczone na podstawie 
prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w art. 243 
u.f.p. (lata 2023-2036), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia.
Wydając przedmiotową opinię Skład Orzekający ocenił prawidłowość planowanej kwoty długu na podstawie 
kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że organy jednostki samorządu terytorialnego 
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ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, a w szczególności za celowość i realność 
planowanych wydatków.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 230 ust. 4 u.f.p., podlega publikacji przez jednostkę samorządu 
terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały.

Przewodniczący 
Składu Orzekającego

Marek Głód
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