Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Aleksander Róg
dnia 14 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr 4200/IV/27/2022
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Pszów wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn.
zm.) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co
następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Pszów
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Na podstawie przyjętych przez Radę Miejską w Pszowie w dniu 21 grudnia 2021 roku
uchwał:
- Nr XXXIV/288/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów,
- Nr XXXIV/289/2021 w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2022,
IV Skład Orzekający ustalił co następuje:
Prognoza kwoty długu miasta Pszów stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej
sporządzona została na okres, na który zaciągnięto długoterminowe zobowiązania z tytułów dłużnych
określonych w art. 72 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – co jest zgodne z art. 227 ust. 2 tej ustawy.
Planowana na koniec 2022 roku kwota długu w wysokości 8.109.889 zł uwzględnia stan
zobowiązań już zaciągniętych a pozostałych jeszcze do spłaty oraz zobowiązanie planowane do
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wpływu w 2022 roku z tytułu pożyczki. W 2022 roku kwota długu to 14,3 % planowanych dochodów
ogółem. Całkowita spłata długu nastąpi w 2030 r.
Prawidłowość planowanej kwoty długu miasta Pszów Skład Orzekający ocenił także pod
kątem spełnienia wymogu z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W latach 2022-2025 na podstawie art. 9 ust. 1 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.)
Burmistrz Miasta Pszów postanowił o przyjęciu siedmioletniego okresu stosowanego do wyliczenia
ww. relacji.
Skład Orzekający stwierdza, że przyjęta przez Radę Miejską w Pszowie prognoza kwoty długu
spełnia w całym prognozowanym okresie, czyli do 2030 roku, ustawowo określoną relację.
Wobec dokonanych ustaleń Skład Orzekający uznał, że planowana w uchwale
Nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Pszów, kwota długu, w okresie objętym prognozą kształtuje się na
poziomie, który powinien zapewnić przestrzeganie przepisów prawnych regulujących dopuszczalny
poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego i dlatego postanowił jak na wstępie.
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący IV Składu Orzekającego
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