
UCHWAŁA Nr 9/2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w ZIELONEJ GÓRZE
 z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy 
Bytom Odrzański na lata 2021-2029.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z  2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 
w osobach:
1. Adriana Kamedulska   - Przewodnicząca
2. Grażyna Radomska   - Członek
3. Iwona Popiel   - Członek

opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Bytom Odrzański na lata 
2021–2029 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod 
względem formalno–prawnym prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy wynikającej 
z zaciągniętych i planowanych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skład Orzekający, formułując opinię zawartą w sentencji uchwały, przyjął za podstawę 
dane wynikające z: 
 uchwały Nr XIV/114/2020 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok,
 uchwały Nr XIV/113/2020 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 grudnia 

2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 
2021–2029.

Uchwała budżetowa Gminy Bytom Odrzański na rok 2021 zakłada:
 dochody budżetu w wysokości 28.355.506 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 

25.018.332. zł,
 wydatki budżetu w wysokości 31.924.546 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 

22.482.250 zł, z tego wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 160.000 zł,
 przychody budżetu w wysokości 4.633.052 zł,
 rozchody budżetu w wysokości 1.064.012 zł.

Budżet Gminy na 2021 rok przewiduje deficyt w wysokości 3.569.040 zł, który zostanie 
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, co zgodne jest z art. 217 ust. 2 
pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze na podstawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej stwierdza, że:
 relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych WPF jest 

zachowana;



 kwota długu Gminy Bytom Odrzański na koniec 2021 r. wyniesie 6.551.797,80 zł, 
co stanowi 23% planowanych dochodów ogółem budżetu na 2021 rok;

 całkowita spłata zadłużenia Gminy planowana jest w 2029 r., zatem prognoza kwoty długu 
sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, 
zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

 źródłem spłaty długu w roku 2021 są wolne środki, a w latach 2022–2029 prognozowane 
nadwyżki budżetu;

 w latach 2021–2029 indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest zachowany;

 w roku budżetowym 2021 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 
(lewa strona wzoru) wynosi 7,99%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
(prawa strona wzoru) obliczony na podstawie planu za III kwartał roku 2020 wynosi 
24,12%, a obliczony na podstawie szacowanego wykonania roku 2020 wynosi 25,00%. 

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający orzekł, jak w sentencji uchwały. 

POUCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) od niniejszej opinii służy odwołanie do 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.

Stosownie do przepisów art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), niniejsza opinia podlega 
opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Adriana Kamedulska
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