
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Wltaó t2o11

z dnia '16 lutego 2011 roku

SKŁADU oRzEKAJĄcEGo
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W RZESZOWIE

r;(

W splawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy czarna określonej
w wieloletniej prognozie finansowej cminy Czarna na lata 2O11-2019.

Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie:

1. Alicja Nowosławska-cwynar
2. Janusz lvlularz
3. Waldemar Witalec

przewodnicząca
członek
członek

po rozpatrzeniu uchwały W sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy czarna na
|aIa2011-2019 oraz uchwały budżetowej Gminy czarna na 201 1 rok,

CjziaąąC na podstawie ari. 13 pkt 10' art' 19 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r. o re-
gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.22001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm.) otaz at1.
230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.),

postanawia

Wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarna okre-
ślonej W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy czarna na lata 2011-2019.

UZASADNIENIE
W dniu 12 stycznia 2011 r' wpłynęła do Regionalnej |zby obrachunkowej W Rze-

szowie uchwała Nr lll/1712010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2010 r' W sprawie
uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy czarna oraz uchwała budzetowa
Gminy Czarna na rok 201 1 Nr llu18/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2010 r.

W śWietle ań' 230 ust' 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych'
regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu tery-
torialnego Wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budŹetowej przedstawia opinię
W sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu teryiorialnego
Wynikającej z planowanych izaciągniętych zobowiązań, W tym relacji, o której mowa
W ań. 243 cytowanej ustawy oraz sposobu sfinansowania spłaty długu.

l. W wieloletniej prognozie finansowej cminy Czarna na lata 2O1'l-2_O19 otaz
w uchwale budzetowej Gminy Czarna na 2011 rok zaplanowano:



.

1) Dochody ogółem W Wysokości

. dochody bieŻące

. dochody majątkowe
2) Wydatki ogółem W Wysokości

z tego:
. Wydatki biezące
. Wydatki majątkowe

3) Budzet zamyka się nadwyżką W Wysokości
. z przeznaczeniem na spłatę Wcześniej zaciągniętych

w kwocie
4) Przychody ogółem W Wysokości

. na Spłatę Wcześniej zaciągniętych zobowiązań
5) Rozchody

32'298 '064'00 ż'

28'1BB'614,00 zł,
4' 109'450,00 zł'

30'B36' 135'57 zł'

24'857 '591,48 zł'
5'978'544'09 zł'
1 '461 '928,43 zł'

kredytóW i poŹyczek
1'461'928'43 zł'
2'620.869 '52 zł'
2'620 '869 '52 zł'
4'082'797 '95 zł'

z prognozy kwoty długu Gminy czarna na |aIa 2011-2019, stanowiącej częśc Wie|o-
letniej prognozy finansowej Gminy Wynika, że;

1' stan zadłużenia Gminy na lata 20'11-2013 planowany na koniec:
r 201 1 roku będzie Wynosił 19'118.122 zł i będzie stanowił 59,19% planowa-

nych dochodóW budzetu Gminy na ten rok - po uwzględnieniu Wyłączeń z ań'
170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czeMca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249' poz. 2104 ze zm.\ 18'620'555 zł i będzie stanowił 57,65% planowa-
nych dochodóW budzetu Gmjny na ten rok,

. 2012 loku będzie Wynosił 16'864.190 zł i będzie stanowił 52,40% planowa-
nych dochodóW budżetu Gminy na ten rok'

. 2013 roku będzie Wynosił 14'244'E26 zł i będzie staliowił 46,4470 planowa-
nych dochodóW budżetu Gminy na ten rok.

2. spłata zobowiązań z tytułU zaciągniętych kredytóW i poŻyczek długotermino-
Wych oraz zaciąganych kredytóW długoterminowych na spłatę Wcześniej Zacią-
gniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytóW i poŻyczek dłUgotermino-
Wych na lata 201 ']_2013 będzie Wynosiła:
. w 2o11 roku _ 5'075.797 zł 1będzie sIanowlła 15,72o/o planowanych docho-

dóW budzetu Gminy na ten rok - po uwzględnieniu Wyłączeń z ań' 169 ust' 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r' o flnansach publicznych: 4.313.869 Zł i bę-
dzie stanowiła 13,36% planowanych dochodóW budżetu Gminy na ten rok'

C w 2012 roku 4'281'8o1 zł i będzie stanowiła 13,30% planowanych docho-
dóW budżetu Gminy na ten rok _ po uwzględnieniu Wyłączeń z art' 169 ust. 3
ustawy z dnia 30 czeMca 2005 r. o finansach publicznych: 3'784'234 zł i bę-
dzie stanowiła 11,76% planowanych dochodów budżetu Gminy na ten rok'

. w 2013 roku _ 3'350'921 zł i będzie stanowiła 10,93% planowanych docho-
dóW budżetu Gminy na ten rok'

spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytóW i pożyczek następowała będzie:
w 2011 r. i 2012 r' z p|anowanych do zaciągnięcia kredytóW i pożyczek oraz z p]a-
nowanej na dany rok budŻetowy nad\ł'yżki budżetu; w 2013 r' z planowanej na dany
rok budżetowy nadwyżki budżetu'

splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytóW i pożyczek długoterminowych
na spłatę Wcześniej zaciągniętych zobowiąZań Ż tytułu zaciągniętych kredytóW i po-
Życzek długoterminowych W latach 2014_2019 będzie Wynosiła:

t.



Y 2014 r9kT _ 3.018'384 Zł i będzie stanowjła 9,69% planowanych dochodów
budżetu Gminy na ten rok,
y ?919 lokY 

_ 2'611'359 zł i będzie stanowiła 8,39% planowanych dochodóW
budŹetu Gminy na ten rok'

)v ?019 Lokt] 
_ 2.727.311 zł i będzje stanowiła 8,76% planowanych dochodóW

budżetu Gminy na ten rok,
w 2017 roku _ 2'623'329 zI i będzie stanowiła 8,42% planowanych dochodóW
budżetu Gminy na ten rok,

]ł ?019 lkY - 2'472.612 zł i będzie stanowiła 7,94% planowanych dochodóW
budżetu Gmjny na ten rok'

1v ?019 ryku 
_ 2.756.483 zł i będzie stanowiła 8,85% planowanych dochodóW

budżetu Gminy na ten rok'
Spłata zobowiązań z tytułu kredytóW i pożyCzek następowała będzie W latach 2o14-
2019 z planowanej na dany rok budżetowy nadwyżki budzetu'
Na koniec 2019 r. nastąpi całkowita spłata zobowiązań'

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OOg r. o finansach publicznych
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie moze uchwaiić budżótu'
którego realizacja spowoduje' że W roku budżetowym oraz w kaŻdym foku następu-
jącym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku'bu-
dżetowym:
1) spłat rat kredytóW i pożyczek, o których mowa W ań. 89 ust. 1 pk12-4 orcz alt. go'

Waz z na|eŻnymi w danym roku odsetkami od kredytóW i pożyczek' o których
mowa W art' 89 ust' 1 iań' 90'

2) WykUpóW papielóW Wańoścjowych emitowanych na cele określone W ań. 89 ust.
1 pkt 2-4 olaz ań' 90 Wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papieróW War-
tościolvy'ch emitcwanych na cele okleśione W ań' 69 usi' 1 i ań' 90,

3) potencjalnych spłat kwot Wynikających z udzielonych poręczeń oraz gWarancji
do planowanych dochodóW ogółem budŻetu pzekroczy średnią arytmótyczną ż ob-
liczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodóW bie;ząiych powiększonych
o'dochody ze sprzedaży ma.jątku oraz pomniejszonych o wyojtłi biezące, do'do-
chodóW ogółem budŻetu, obliczoną Według podanego wzoru''
zobowiązania z lytułu zacią9niętych kredytów i pożyczek długoterminowych na Spła-
tę Wcześniej zaciągniętych zobowiązań z iytułu zaciągniętyóh kredytóW i pożyczek
długoterminowych począWszy od 20.14 roku, wynoszą;. w 2014 roku - 9,69% przy maksymalnym WskaŹniku 9'95%,. w 2015 roku _ 8,39% przy maksymalnym Wskaźniku 8,4o%,. w 2016 roku _ 8'76% przy maksymalnym WskaŹniku 8'79%,C w 2017 rokT _ 8 '42ok 

przy maksymalnym WskaŹniku 9,06%,. w 2018 roku - 7,94o/o przy maksymalnym WskaŹniku 9,46%,. w 2019 roku _ 8'85% przy maksymalnym WskaŹniku 9,84%.

Zatem nie zostanie przekroczony WskaŹnik określony w ar1' 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

lV' Zgodnie z dyspozycją ań. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2oog r' Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz' U. Nr ,l57 

' poz' 1241 ze zm'i 
'ań' 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ma Zastosowanie

po raz pierwszy do Uchwał budŹetowych jednostek Samolządu terytorialnego na rok
2014. Natomiast na |ata 2011-2013 mają zastosowanie zasadv określońe w ań.
169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2OO5 r. o finansach puolicznych

skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie stwierdza, że:



. prognozowana łączna kwota długu Gminy Czarna na koniec kaŹdego roku bu-
dzetowego w |aIach 2011-2013 nie będzie przekraczać 60% dochodóW tej
jednostki' co sprawia' Źe kwoty te mieszczą się W granicach określonych W ań.
170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czeMca 2005 r. o finansach publicznych,

. prognozowana kwota spłat rat W latach 2o11-2013, po uwzględnieniu Wyłączeń
z ad.. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czeMca 2005 r. o finansach publicznych, nie
będzie przekraczać 15% planowanych dochodów Gminy czarna' co ozna-
cza' Że kwoty te mieszczą się W granicach okleślonych Wań' 169 cytowanej
ustawy,

. relacja, o której mowa w ad-' 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach
publicznych' na koniec każdego roku budżetowego W laIach 2014-2019 zoslała
zachowana.

W śWietle powyzszych ustaleń, Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej
w Rzeszowie pozytywnie opiniuie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy czar-
na określonej W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy czana na |ata 2011-2019.

Uchwała niniejsza' stosownie do all' 246 ust' 2 W zwiąZku z ań.23o ust' 4 ustawy
zdnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych, podlega publikacji przez Gminę
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasa-
dach określonych W ustawie z dnia 6 Września 2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej (Dz. U. Nr 1 12, poz. 1198 ze zm.).

od uchwały składu orzekającego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Re-
gionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie, W terminie 14 dni od dnia doręczenia ni-
niejszej uchwały'

Otrzvmu a:
1. Wójt Gminy czarna
2Aa


