
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W RZESZOWIE

35-064 RzeszóW, ul. Mickiewicza 'l0

UGHWAŁA Nl v ba 12012

z dnia 7 lutego 2012 roku

sKŁADU oRzEKAJĄCEGo
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W RZESZOWIE

W sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy czarna określonej
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2012-2020.

skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej W Rzeszowie:

'1. Alicja Nowosławska-Cwynar
2. Janusz Mularz
3. Waldemar Witalec

po rozpatrzeniu uchwały W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy
czarna oraz uchwały budżetowej Gminy Czarna na2012lok,

dzjałając na podstawie ań. 13 pkt 10' ań' 19 Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o re_
gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z2001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm') oraz ań.
230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.),

postanawia

Wydaó pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy czarna okre_
ślonej W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy czarna na |ata 2o12-2o2o.

UZASADNIENIE
W dniu 12 stycznia 2D12 r' Wpłynęła do Regionalnej lzby obrachunkowej w Rze-

szowie uchwała Nr xx|h42l2011 Rady Gminy czarna z dnia 29 grudnia 2011 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy czarna oraz Uchwała BudŻe-
towa Gminy Czarna na rok 2012 Nr XXI/14112011 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grud-
nia 2011 r.

W śWietle ań. 230 ust' 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych'
regiona|na izba obrachunkowa na podstawie przy)ęIej przez jednostkę samorządu tery-
torialnego Wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budzetowej przedStawia opinię
W sprawie: prawidłowośc! planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego
Wynika]ącej z planowanych i zaciągniętych zobowiąZań' W tym re|acji' o której mowa
W ań. 243 cytowane.j ustawy oraz sposobu sfinansowania spłaty długu'

przeWodnicząca
członek
członek



l. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2012-2020 oraz
w uchwale budzetowej Gminy Czarna na 2012 rok zaplanowano:

1) Dochody ogółem W Wysokości 35 '563 '223,00 zł,
z tego:
. dochody bieżące 29'879'112,00 zł'
. dochody majątkowe 5'684.111'00 Ż.

2) Wydatki ogółem W Wysokości 35'065'656,44 zł,

. Wydatki bieżące 27 '283.984,44 zł,

. Wydatki majątkowe 7 '781.672'00 zł'
3) Budzet zamyka się nadwyŹką W Wysokości 497.566,56 zł,

. z przeznaczeniem na spłatę Wcześniej zaciągniętych kredytóW i poŻyczek
W kwocie 497.566,56 zł'

4) Przychody ogółem W Wysokości 2 '956.365,07 zł,
. na spłatę Y/cześniej zaciągniętych zobowiąZań 2.956.365'07 zł'

5) Rozchody 3.453.931'63 zł'

ll' z p(ognozy kwoty długu Gminy czarna na |aIa 2012-2020' stanowiącej część Wielo_
letniej prognozy finansowej Gminy Wynika, że;

1' stan zadłużenia Gminy na lata 2012_2013 planowany na koniec:
. 2012 roku będzie Wynosił 19-320'555'00 Zł i będzie stanowił 54,33% plano-

Wanych dochodóW budżetu Gminy na ten rok,
. 2013 roku będzie Wynosił 16.701'191'00 zł i będzie stanowił 52,23% plano_

Wanych dochodóW budzetu Gminy na ten rok'

2. spłata zobowiązań Z iytułu zaciągnięiych kredytów i pożyczek długotermino_
Wych oraz zaciąganych kred}łóW długoterminowych na spłatę Wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytóW i poŹyczek długotermino-
wych na |ata 2012-2013 będzie WynoSiła:
. w 2012 roku _ 4'753'932,07 ż i będzie stanowiła 13,37% planowanych do-

chodóW budżetu Gminy na ten rok - po uwzględnieniu wyłączeń zaft. 169
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U' NI249, poz.2104 ze zm.): 4'256.365'51 Ż i będzie Stanowiła 11,97% pla-
nowanych dochodóW budżetu Gminy na ten rok,

. W 2013 roku - 3'699.364,00 Zł i będzie stanowiła 11,57% planowanych do-
chodóW budżetu Gminy na ten rok'

spłata Zobowiązań z t}.tułu zaciągniętych kredytóW i poŻyczek następowała będzie:
w 20'12 r. z planowanych do zaciągnięcia kredytóW i poŻyczek oraz z p|anowanej na
dany rok budzetowy nadwyzki budŹetu; W 2013 r' z planowanej na dany rok budże-
towy nadwyzki budŻetu'

Ill. spłata zobowiązań z tytułu Zaciągniętych kredytóW i poŻyczek długoterminowych
na spłatę Wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytóW i po-
życzek długoterminowych W latach 2014-2020 będzie wynosiła:
C w 2014 roku - 3.141.417,00 zł i będzie stanowiła 9,10% planowanych dochodóW

budżetu Gminy na ten rok'
r w 2015 roku _ 2'964.628,00 zł ibędzie stanowiła 9,'19% planowanych dochodóW

budŹetu Gminy na ten rok'
o w 2016 {oku _ 3.225'1B4'00 zł i będzie stanowiła 10,23% planowanych docho-

dóW budżetu Gminy na ten rok'



tv.

. w 2017 roku _ 3'212'099'00 zł i będzie stanowiła 10,26% planowanych docho_
dóW budżetu Gmjny na ten rok'

. W 2018 roku - 2.828'995,00 zł i będzie stanowiła 9,08% planowanych dochodów
budŻetu Gminy na ten rok,

. W 2019 roku _ 2.923'504,00 Zł ibędzie stanowiła 9,39% planowanych dochodóW
budżetu Gminy na ten rok,

. w 2020 roku _ 2.022.365'00 zł i będzie stanowiła 6,49% planowanych dochodóW
budżetu Gminy na ten rok'

Spłata zobowiązań z tytułu kredytóW i poŻyczek następowała będzie W latach 2014-
2020 z p|anowanej na dany rok budżetowy nadwyżki budŻetu'
Na koniec 2020 r' nastąpi całkowita spłata Zobowiązań'

Zgodnie z at1.243 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
organ stanowiący jednostki samorządu teMorialnego nie może uchwalió budzetu,
którego realizacja spowoduje, Ze W roku budżetowym oraz W kaŻdym roku następu-
jącym po roku budzetowym relacja łącznej kwoty przypadających W danym roku bu-
dżetowym;
1) spłat rat kredytóW i poŻyczek, o których mowa W ań' 89 ust' 1 pkl2-4 oraz ań. 90,

wraz z na|eżnymi W danym roku odsetkami od kredytóW i pożyczek, o których
mowa W ań' 89 ust' 1 i ań' 90'

2) WykupóW papieróW Wańościowych emitowanych na cele określone W ań' 89 ust.
1 pkt 2-4 olaz ań' 90 WlaZ z naleŻnymi odseikami idyskontem od papieróW War-
tościowych emitowanych na cele określone W ań. 89 ust' 1 iań. 90'

3) potencjalnych spłat kwot Wynikających z udzielonych poręczeń oraz gWarancji
do planowanych dochodóW ogółem budzetu plzekroczy średnią aMmetyczną z ob-
liczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodóW biezących powiększonych
o dochody ze sprzedaŻy majątku oraz pomniejszonych o Wydatki bieżące' do do-
chodóW ogółem budzetu' obliczoną Według podanego Wzoru'

zobowiązania z tyIułu zaciągniętych kredlów i pożyczek długoterminowych na spła-
tę Wcześniej zaciągniętych zobowiązań Z tytułU Zaciągniętych kredytóW i poŻyczek
długotermino\Ąych począWszy od 20']4 roku' Wynoszą;
. W 2014 roku - 9.'l0% prZV maksvmalnvm WskaŹniku 9,76%'
. W 2015 roku _ 9,19% przy maksymalnym WskaŹniku 11'88%,
. W 2016 roku _ 10,23oA przy maksymalnym wskażnik] 11,77o/o,
. W2017 roku _ 10'26% przv maksvmalnvm WskaŹniku 10'28%.
. W 2018 roku _ 9'0B% przv maksvmalnvm WskaŹniku 9,23%'
. W 2019 roku _ 9'39% przv maksvmalnvm WskaŹniku 9.75%,
. w 2020 roku _ 6'49% przy maksymalnym WskaŹniku 9,94%'

zatem nie zostanie przekroczony WskaŹnik określony w ań. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

zgodnie z dyspozycją ań' 121 Ust' 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
Wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)'
ań' 243 usta\^'/y z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych ma zastosowanje
po raz pieMszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok
2014. Natomiast na lata 2012-2013 mają zastosowanie zasady określone W ań'
169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowejW Rzeszowie stwierdza, że:
. prognozowana łączna kwota długu Gminy czarna na koniec każdego roku bu-

dŹetowego w |aIach 2012-2013 nie będzie przekraczać 60% dochodów tej



jednostki' co sprawia, że kwoty te mieszczą się W granicach określonych W art'
170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

. prognozowana kwota spłat rat W latach 2012-2013' po uwzględnieniu Wyłączeń
z att. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie
będzie przekraczać 15% planowanych dochodów Gminy czarna, co ozna-
cza, że kwoty te mieszczą się W granicach określonych Wań. 169 cytowanej
ustawy,

. relacja, o której mowa w ań' 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach
publicznych, na koniec każdego roku budżetowego W |atach 2o'l4-2o20 zosłała
zachowana.

W śWietle powyższych ustaleń, skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej
W Rzeszowie pozytywnie opiniuje prawidłowośÓ planowanej kwoty długu Gminy czar-
na określonej W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy czarna na lata 2012-2020.

Uchwała niniejsza' stosownie d'o alt' 246 ust' 2 W związku z art' 23o ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych, podlega publikacji pzez 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 (DŻ' U. Nr 112, 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.

ry-otrŻVmuia:
1' Wójt Gminy czarna
2Aa


