
Uchwała Nr II/49/2020
z dnia 27 lutego 2020 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu 

Gminy Opoczno

Na podstawie art. 230 ust. 4 oraz 246 ust. 1 w związku ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 tj.; 
dalej: ustawa o finansach publicznych) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2137 tj.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Magdalena Budziarek – przewodniczący 
2. Łukasz Szczepanik – członek
3. Bogdan Łągwa – członek

uchwala, co następuje:

1. Nie zachodzą przesłanki do wydania opinii w sprawie finansowania deficytu 
budżetowego w 2020 roku. 

2. Opiniuje się negatywnie wyliczenie kwoty długu Gminy Opoczno z tytułu 
planowanych do zaciągnięcia i już zaciągniętych zobowiązań oraz sposób 
sfinansowania spłaty długu.

U Z A S A D N I E N I E

Skład Orzekający sformułował opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały 
biorąc pod uwagę uchwały Rady Miejskiej w Opocznie: 

- Uchwałę Nr XVI/177/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035. 

- Uchwałę Nr XVI/176/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Opoczno na rok 2020.



Rada Miejska w Opocznie uchwaliła budżet na rok 2020 z nadwyżką budżetową 
w kwocie 1 021 865,32 zł, którą przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Negatywna opinia wyliczenia kwoty długu Gminy Opoczno z tytułu planowanych 
do zaciągnięcia i już zaciągniętych zobowiązań oraz określenia sposobu 
sfinansowania spłaty długu jest spowodowana nieprawidłowym określeniem 
wysokości długu. Jak wynika z zapisów wieloletniej prognozy finansowej 
planowana kwota długu na koniec 2020 roku ma wynieść 39 563 904,60 zł. 
Kwota ta jest błędnie określona gdyż nie uwzględnia umorzenia w 2019 roku 
pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 568 591,30 zł przez co dług na koniec 
2019 roku wyniósł 41 110 011,10 zł zamiast wykazanej w WPF kwoty 
41 678 602,40 zł. Błędne wyliczenie kwoty długu na koniec 2019 roku skutkuje 
wadliwością wyliczenia planowanej kwoty długu na koniec 2020 roku i w latach 
następnych. 

Skład Orzekający zwraca również uwagę na potrzebę rozważenia przez Gminę 
czy w planowanej kwocie długu na koniec 2020 roku nie powinny być również 
uwzględnione skutki umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, które ma 
nastąpić w 2020 roku (w wysokości 1 092 832,48 zł). Powyższe oznaczałoby, że 
kwota długu na koniec 2020 roku powinna wynieść 38 995 313,30 zł zamiast 
wykazanej w WFP kwoty 39 563 904,60 zł.

Oceny powyższej nie zmienia fakt, że prognoza kwoty długu została sporządzona 
na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych oraz spełnienie wymogów wynikających z art. 
243 ustawy o finansach publicznych. Przyjmując bowiem założone w wieloletniej 
prognozie finansowej wielkości dochodów w kwocie 171 255 775,15 zł 
i wydatków w wysokości 170 233 909,83 zł Skład Orzekający stwierdził, że 
prawidłowo wyliczona (tj. uwzględniająca umorzenie na podstawie umowy z dnia 
31 grudnia 2019 roku) kwota długu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek na 
koniec 2020 roku jest dopuszczalna na gruncie art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2020-2035 zostaną również spełnione warunki w zakresie art. 243 ustawy 
o finansach publicznych. 

Dokonane wyżej przez Skład Orzekający ustalenia pozwoliły wyrazić opinię jak 
w sentencji niniejszej uchwały. 



Stosownie do art. 230 ust. 4 w związku z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych niniejsza opinia 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 2019 r., poz. 1429 tj.).

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do pełnego 
składu Kolegium.
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