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w RZESZOWE

W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowe' gminy czarna na lalą 2012-2020'

skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie W osobach:

po rozpatrzeniu projektu uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czarna na lata 20'12-2020
_ działąąc na podstawie ań' 13 pkt. 12 ustawy z dnia 7 pażdziernlka 1992 r. o regional-
nych izbach obrachunkowych (Dz' u ' z 2001 r., Nr 55' poz. 577 ze zm') w zw'lązku z aII.
230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zm.)

postanawia

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finan-
Sowej Gminy czarna na lata 2012-2020 ' plzy uwzględnieniu uwag zawańych W uza-
sadnieniu.

UZASADNIENIE

l. W dniu 14 listopada 2011 r' Wpłynęło do Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszo-
wie zarządzenie Nr LXV/2011 Wójta Gminy czarna z dnia 14 listopada 20'11 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budŹetowej Gminy czarna na 2012 rok oraz
projektu uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy czarna
Radzie Gminy oraz Regionalnej lzbie obrachunkowej' Do zalządzenia' Stosownie do
postanowień ań' 230 ust' 2 pkł. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pu-

blicznych' został dołączony projekt uchwały W sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy fi-
nansowej Wraz z prcgnozą kwoty długu na |ata 2012-2020 i projekt uchwały budżeto_
wej Gminy Czarna na 2012 rok.

Skład orzekający dokonał oceny projektu uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy czarna pod Względem zgodności z prawem' ze szczególnym
uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisóW usta\Ąry z dnia 27 sielpnia



2009 r. o finansach publicznych, dotyczących uchwalania i Wykonywania budżetóW
W latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania'

1' Projekt uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gmjny czarna
przewiduje w 2012 roku:
1) Dochody ogółem W Wysokości 35.533'896,00 zł'

z tego:
. dochody bieŻące 29.879'112,00 Ż'
. dochody majątkowe 5'654'784,oo Ż'

2) Wydatki ogółem W Wysokości 35 '036 '329,44 Ż,
z tego:
. Wydatki bieżące
. Wydatki majątkowe

3) Budzet zamyka się nadwyżką W Wysokości 497 '566,56 zł,
. z pŻeznaczeniem na spłatę Wcześniej zaciągniętych kredytóW i pożyczek

W kwocie 497.566,56 zł.
Przychody ogółem W Wysokości 2'956.365'07 zł,
. na spłatę Wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2'956.365,07 zł'
Rozchody 3'453'931,63 zł'

27 '319.160'44 ż'
7 '717 .169.00 Ż'
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Projekt uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem
prognozy kwoty długu obejmuje |ata 2012-2020 itak'
. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały ujęto wieloletnią prognozę finansową Gmi-

ny czarna na |ata 2012-2020 Waz z prognozą długu na |ata 2012-2020'
. W załączniku NI 2 okreśIono przedsięWzjęcia' o których mowa W ań. 226 ust' 4

ustawy o finansach publicu nych,
. określono upoważnienia dla Wójta Gminy czalna:

o do zaciągania zobowiązań związanych z realizaĄą przedsięWzięć, o których
mowa w art. 226 ust.4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwaĘ ze Wskazaniem ogó-
łem kwoty i poszczególnych |at (2013-2016) 

'o do zaciągania zobowiązań z tytułu umóW' których realizacja W roku budŻeto_
Wym ilatach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki' i z których Wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy'
niestanowiących przedsięWzięc' o których mowa w aft.226 ust' 4 pkt' 2 usta-
Wy o finansach publicŻnych' na czas nieokreślony z podaniem ich rodzajóW,
oraz zawieranych na czas określony z podaniem ich rodzajów i maksymalnych
kwot,

o do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy
Czarna do zaciągania zobowiązań z tytułu umóW, których realizacja W roku
budŹetowym iW latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki, i Ż których Wynikające płatności Wykraczają poza rok bu-
dżetowy, niestanowiących przedsięWzięć' o których mowa W art. 226 ust' 4 pkt
2 ustawy o finansach publicznych' ZaWieranych na czas nieokreślony
z podaniem ich rodzajóW oraz Zawieranych na czas określony z podaniem ich
rodzajóW i Wańości'

KonStrukcja projektu uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej speŁ
nia Wymogi określone w al1' 226 ustawy z dnia 27 Sierpnia 2009 r' o finansach pu-
blicznych.

Wańości przyjęte W Wieloletniej prognozie finansowej i projekcie uchwały budzetowej
na 2012 rok' W zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodóW i roz-
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chodóW oraz długu Gminy czarna są zgodne odpowiednio do art' 229 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W projekcie uchwały została Zachowana rc|acja z aft.242 ustawy Z dnia 27 sierpnia
2009 I. o Jinansach publicznych. Planowane Wydatki bieŻące objęte okresem Wielole!
niej prognozy finansowej zosłały pokryte dochodami bieŻącymj.

1. z prognozy kwoty długu Gminy czarna na |ata 2012-2020' stanowiącej częŚc pro-
jektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy' Wynika, że;
stan zadłużenia Gminy planowany na koniec:
. 2012 roku będzie Wynosić 19'320.555,00 zł i będzie stanowić 54,37% planowa-

nych dochodóW budŻetu Gminy na ten rok'
. 2013 roku będzie Wynosić 16'701.'19'l,00 zł i będzie stanowić 52,23% planowa-

nych dochodóW budŻetu Gminy na ten rok'

2. spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytóW i pożyczek długoterminowych
oraz zaciąganych kredytóW długotelminowych na spłatę Wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z t}łułU zaciągniętych kredytóW i poŻyczek długoterminowych będzie
Wynosić:

. w 2012 roku _ 4'753.932,07 zl i będzie Stanowić 13,38% planowanych dochodóW
budżetu Gminy na ten rok _ po Uwzględnieniu wylączeń zai. 169 Ust. 3 UstawĄ/
z dnia 30 czetwca 2005 r. o finansach publicznych: 11,98%

. W 2013 roku _ 3'699.364,00 zł i będzie stanowić l1,57% planowanych dochodóW
budzetu Gminy na ten rok.

zatem, zgodnie z postanowieniami ań' 121 ust' 7 usIary zdnia27 sierpnia 2009 roku
- Przepisy Wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ' U. Nr 157, poz.
1241), są pŻestrzegane obowiązujące W tym okresie zasady' Wynikające zań' 169
i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

zobowiązania Wymienione W pkt ll.2.' począWszy od 2014 roku, Wynoszą:
. W 2014 roku _ 9'66% przv maksvmalnvm wskaŹniku 9.73%.
. W 2015 roku _ 9,15% przy maksymalnym WskaŹn jku 1'l,86%'
. W2016 roku_ 10'19% przy maksymalnym Wskaźniku 11'79%,
. W 2017 roku * 10.22% przv maksvmalnvm WskaŹniku 10,26%.
. w 2018 roku - 9.0470 przv maksvmalnvm wskazniku 9,22%,
. w 2019 roku - 9.35% przv maksvmalnvm wskazniku 9.74%,
. w 2o2o roku * 5'83% przy maksymalnym WskaŹniku 9'98%.
Zaiem nie zostanie pzekroczony WskaŹnik określony w aft..243 ustawy o finansach
publicznych.

Do projektu prognozy kwoty długu Stanowiącej częśc projektu Wieloletniej prognozy
finansowej' dołączono informację na lata 2012-2013 o relaąi z art. 243 ustawy o fi-
nansach publicznych, co jest wymagane zgodnie z atl. 122 usL 3 ustawy Przepisy
Wprowadzające ustawę o finansach publicznych-

skład orzekający stwlerdza, Że projekt uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy czalna moŻe być podstawą do uchwalenia przez Radę Gminy
czarna uchwały o Wieloletniej prognozie finansowej Gminy czarna na lata 2012-2020
po uwzględnieniu poniższych uwag:

Zapisom s 1 is 3 należy nadać blZmienie:
,,s 1

1. zmienia się okres Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wnz Z progno-
zą kwoty długu na obejmujący |ata 2012-2020'

4.



2' określa się Wieloletnią prognozę finansową Gminy czarna Wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2012-2020, W brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchWały''''

2' zapisom s 2 is4 należy nadać brzmienie:
,,s 2
1. zmienia się okres W Wykazie przedsięWzięc do WPF na obejmujący |aIa 2o'l2-

2016.

3' określa Się przedsięWzięcia' o których mowa W ań' 226 Ust' 4 ustawy o finan-
Sach publicznych' jak W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały'''.

Zapis nowego s 2 naleŻy uzupełnić o zaDisv usteDu 2 ' zamieszczając W nim posta-
nowienia dotyczące Wprowadzenia do Wieloletniej prognozy finansowej dwóch no-
Wych przedsięWzięć ujętych W objaśnieniu zmian przyjętych W Wieloletniej prognozie
finansowej Gminy czarna, tj' ''lnStalacja systemóW energii odnawialnej na budynkach
uż}łeczności publicznej oraz domach pryWatnych na terenie gmin należących do
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" oraz ',zagospodarowanie centrum Borowej"'

3. Postanowienia paragrafóW 5-7 poprzedzić należy zapisem:
,,s J
Pangraty 3-5 uchwały Nr lll/'l712010 Rady Gminy W czarnej z dnia 29 grudnia 2010
r' W sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy czarna otrzymują
brzmien!e:".
Należy zmienić numerację paragrafóW 5-7 Uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej
prognozy finansowej tak, by odpowiadała dotychczasowej numeracji paragrafóW
uchwały Nr ll1l1712010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 grudnia 2010 r' w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

4' w załączn|ku Nr 2 naleŻy uzupełnic zapisy W ko|umnie 14 ',limit 
zobowiązań" na Za-

dania: ',Budowa sieci kanalizacji sanitarnej' rozbudowa oczyszcza|ni ścieków oraz
modernizacja ujęcia Wody i stacji Wodociągowej W GłoWaczowej'' oraz,'Budowa kana-
łu ulgi dla potoku Wsiowa W miejscowości Borowa'- JeŹeli zobowiązania na powyż-
sze zadania zostały zaciągnięte z chwilą zawarcia umóW' limit naleŹy określió W Wy-
sokości 0,00 Zł.

Mając na uwadze całokształt materiałóW przedłożonych przez Wó1ta Gminy czarna,
skład orzekający postanowił Wydać opinię jak w sentencji.

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