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REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

U c h w a ł a  Nr 46/2022 

z dnia 31 marca 2022 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Krapkowice 

      Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 ze zm.) Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

Arkadiusz Talik – przewodniczący  

Iwona Frańczuk 

Aneta Sakra 

uznaje, że Gmina Krapkowice posiada możliwość wykupu planowanych do 

wyemitowania w 2022 r. obligacji komunalnych na łączną kwotę 12 000 000,00 zł. 

 

U z a s a d n i e n i e  

Burmistrz Krapkowic wniósł do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wydanie opinii o 

możliwości wykupu planowanych do wyemitowania w 2022 r. obligacji komunalnych na 

łączną kwotę 12 000 000,00 zł. 

Dokonując oceny stanu zobowiązań Gminy Krapkowice uwzględniono wielkości określone 

m.in.: 

− w uchwałach Rady Miejskiej w Krapkowicach: 

- Nr XXXIII/396/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Krapkowice na 2022 rok (z późn. zm.), 

- Nr XXXIII/397/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej (z późn. zm.), 

- Nr XXXV/431/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, 

− informacji z dnia 22.03.2022 r. i 28.03.2022 r. o zobowiązaniach finansowych Gminy 

Krapkowice na dzień 31.12.2021 r. oraz informacji o zobowiązaniach planowanych do 

zaciągnięcia, w tym także innych zobowiązaniach według stanu na dzień 31.12.2021 r. 

zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych, związanych z przedmiotem wniosku. 

Skład Orzekający ustalił, co następuje: 

W uchwałach Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 grudnia 2021 r.: 

− Nr XXXIII/396/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok  

(z późn. zm.), zaplanowano przychody w wys. 29 924 400,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży 

innych papierów wartościowych (paragraf 931) w kwocie 12 000 000,00 zł; 

− Nr XXXIII/397/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) 

zaplanowano w 2022 r. przychody w wys. 29 924 400,00 zł, w tym z tytułu kredytów, 

pożyczek, emisji papierów wartościowych  w kwocie 12 000 000,00 zł. 

Powyższe wielkości powiązane są z treścią uchwały Nr XXXV/431/2022 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, w której 

zawarto postanowienia o emisji obligacji komunalnych o wartości nominalnej na łączną kwotę 

12 000 000,00 zł (12 000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda) wyemitowanych w  
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2022 r. w następujących seriach: A22 o wartości 1 000 000,00 zł;  B22 o wartości 

1 000 000,00 zł; C22 o wartości 4 000 000,00 zł; D22 o wartości 1 000 000,00 zł; E22  

o wartości 1 000 000,00 zł, F22 o wartości 1 000 000,00 zł, G22 o wartości 1 000 000,00 zł, 

H22 o wartości 2 000 000,00 zł. 

Środki uzyskane z obligacji zostaną, zgodnie z uchwałą, przeznaczone na 

sfinansowanie planowanego w 2022 r. deficytu budżetu Gminy w związku z realizacją zadań 

majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje zostaną wykupione 

w zależności od wyemitowanej serii odpowiednio w latach 2027 (seria A22), 2028 (seria B22), 

2029 (seria C22), 2030 (seria D22), 2031 (seria E22), 2032 (seria F22), 2033 (seria G22),   

2034 (seria H22). Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów 

własnych Gminy Krapkowice lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji 

obligacji w latach 2027-2034, co oznacza, iż spłata zobowiązania będzie rozpoczęta dopiero w 

następnej kadencji organów gminy.  

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXIII/397/2021 z dnia 16 

grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (ze zm.) planowana 

łączna kwota długu Gminy Krapkowice na koniec 2022 roku wynosi 60 800 000,00 zł. 

W odniesieniu do danych przedstawionych przez jednostkę w powoływanej uchwale 

Nr XXXIII/397/2021 (ze zm.), Gmina Krapkowice spełnia relacje o których mowa w art. 243 

oraz 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Oceniając sytuację finansową Gminy Krapkowice w latach spłaty zobowiązania można 

stwierdzić, że Gmina Krapkowice spełnia wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych.  

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze wprowadzone zmiany w przepisach 

prawa,  m.in. w ustawie o finansach publicznych w zakresie ustalania w kolejnych latach 

budżetowych dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań przez jednostki samorządu 

terytorialnego wskazać należy, że indywidualnej ocenie i bieżącej analizie powinna podlegać 

zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań zaciągniętych jak i 

planowanych do zaciągnięcia. Konieczne jest zatem, aby na bieżąco analizować i monitorować 

sytuację finansową jednostki, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w 

aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych 

latach relacji określonych w art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

W tym stanie Skład Orzekający postanawiając jak w sentencji akcentuje, iż możliwość 

wykupu obligacji warunkowana jest realizacją dochodów i wydatków oraz przychodów i 

rozchodów na poziomie zawartym w wieloletniej prognozie finansowej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej 

uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 

14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

 

Przewodniczący  

Składu Orzekającego 

Arkadiusz Talik 
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