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z dnia 11 lutego 2013 roku

SKŁADU oRzEKAJĄcEGo
REG IONALN EJ IZBY OBRAC H U N KOWEJ

w RZESZOWIE

-IŁ,9

w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarna określonej
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2013-2026.

Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Rzeszowie:

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

po rozpatrzeniu uchwały W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna oraz
uchwały budŻetowej Gminy Czarna na 2013 rok,

działając na podstawie art. 13 pkt 10, art' 19 ustawy zdnia7 paŹdziernika 1992 r. o re-
gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 230 ust. 4
ustawy zdnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.),

postanawia

wydac pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czarna okre-
ślonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2013-2026, z uwagą
ujętą w punkcie l!! uzasadnienia.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2013 r. wpłynęła do Regionalnej lzby obrachunkowej w Rze-
szowie uchwała Nr XXXVlll275l2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia 2012 r'

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna oraz Uchwała Budzetowa
Gminy Czarna na rok 2013 Nr XXXVll127612012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 grudnia
2012 r. Następnie w dniu 1 lutego 2013 r. wpłynęła do Regionalnej lzby obrachunkowej
w Rzeszowie uchwała Nr XXXV|ll/28612013 z dnia 28 stycznia 2013 r' w sprawie zmiany
w Uchwale BudŻetowej Gminy Czarna na rok 2013.

W świetle arL' 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, regionalna izba obrachun-
kowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej pro-
gnozy finansowej oraz uchwały budzetowej przedstawia opinię w sprawie: prawidłowości
planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych

przewodnicząca
członek
członek



izaciągniętych zobowiązań, w tym relacji, o ktorej mowa w ań. 243 cyIowanej ustawy
oraz Sposobu sfinansowania spłaty długu.

l. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2013-2026 oraz
w uchwale budżetowej Gminy Czarna na 2013 rok zaplanowano:

1) Dochody ogółem w wysokości
z tego:
. dochody biezące
. dochody majątkowe

w tym ze sprzedazy majątku
2) Wydatki ogołem w wysokości

36.722.868,00 zł,

31 .151 .977 ,00 zł,
5.570.891 ,00 zł,
1.800.000,00 zł.

34.746.541,68 zł,
z tego:
. Wydatki biezące 29.172'789,48 zł,
. Wydatki majątkowe 5.573.752,20 zł.
Budzet zamyka się nadwyŻkąw wysokości 1.976.326,32zł,
. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytow i poŻyczek

w kwocie 1.976.326,32 zł.
Przychody ogółem w wysokości 1.846.000,00 zł,
. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązan 1.846.000,00 zł.
Rozchody 3.822.326,32 zł.

!!. Z prognozy kwoty długu Gminy Czarna na lata 2013-2026, stanowiącej częśc wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy wynika, Że:

1' stan zadłużenia Gminy planowany na koniec 2013 roku będzie wynosił
18.056.191,31 zł i będzie stanowił 49,'l7o/o planowanych dochodow budŻetu Gminy
na ten rok - po uwzględnieniu wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)'. 17.799.191,31 zł
ibędzie stanowił 48,47o/o planowanych dochodow budzetu Gminy na ten rok.

2' spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytow i poŻyczek długoterminowych
oraz zaciąganych kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytow i poŻyczek długoterminowych będzie
wynosiła w 2013 roku: 5.022'326,32 zł i będzie stanowiła 13,680/0 planowanych do-
chodÓw budŻetu Gminy na ten rok - po uwzględnieniu wyłączeń z arL. 169 ust. 3
ustawy z dnia 30 czenłca 2005 r. o finansach publicznych: 4.289.363,76 zł i będzie
stanowiła 11,68o/0 planowanych dochodow budzetu Gminy na ten rok.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytow i pozyczek następowała będzie
w 2013 r' z planowanych do zaciągnięcia kredytow i poŻyczek oraz z planowanej na
dany rok budŻetowy nadwyzki budzetu.

lll. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŻyczek długoterminowych
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytow i po-
Życzek długoterminowych w latach 2014-2026 będzie wynosiła:
. W 2014 roku: 1.788'098,80 zł i będzie stanowiła 5,03% planowanych dochodów

budŻetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskaŹniku 6,760/0,

. W 2015 roku: 2'401'128,00 zł i będzie stanowiła 6,74o/o planowanych dochodów
budŻetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskazniku 7,10o/o,

o W 2016 roku: 3.053.502,00 zł i będzie stanowiła 8,48o/o planowanych dochodow
budzetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskaŹniku 8,72o/o

3)

4)

5)



- po uwzględnieniu wyłączeń z art' 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych 2.796.502,00 zł i będzie stanowiła 7,760/0 planowanych
dochodow budzetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskazniku 8,72o/o,

. W 2017 roku: 2.326.098,57 zł i będzie stanowiła 6,370/0 planowanych dochodów
budżetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskazniku 8,8670,

. W 2018 roku: 2.649.995,35 zł i będzie stanowiła 7,09o/o planowanych dochodow
budzetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskazniku 10,860/0,

. W 2019 roku: 2'743.503,52 zł i będzie stanowiła 7,34oń planowanych dochodow
budzetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskaŹniku 13,12o/o,

. W 2020 roku: 2.356.365,07 zł i będzie stanowiła 6,30o/o planowanych dochodow
budzetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskaŹniku 14,82o/o,

. W 2021 roku. 2.214.000,00 zł i będzie stanowiła 5,92o/o planowanych dochodow
budzetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskaŹniku 'l5,83o/o,

. W 2022 roku: 1 .1 58.000,00 zł i będzie stanowiła 3,10% planowanych dochodow
budŻetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskaŹniku 16,180/0,

. W 2023 roku: 1'180.000,00 zł i będzie stanowiła 3,16% planowanych dochodow
budŻetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskazniku 16,5070,

. W 2024 roku: 1.064.000,00 zł i będzie stanowiła 2,85o/o planowanych dochodow
budŻetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskaŹniku 16,770/0,

. W 2025 roku: 1.029.500,00 zł i będzie stanowiła 2,75o/o planowanych dochodow
budzetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskaŹniku 16,970/0,

. W 2026 roku: 989.000,00 zł i będzie stanowiła 2,650ń planowanych dochodów
budzetu Gminy na ten rok, przy maksymalnym wskazniku 17,'l4o/o.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytow i poŻyczek następowała będzie w latach 2014-
2026 z planowanej na dany rok budŻetowy nadwyzki budzetu'
Na koniec 2026 r. nastąpi całkowita spłata zobowiązan.

Zgodnie z art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie moze uchwalic budŻetu,
którego realizaĄa spowoduje, Że W roku budzetowym oraz w kazdym roku następu-
jącym po roku budŹetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku bu-
dzetowym:
1) spłat rat kredytow i poŻyczek, o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od kredytow i pozyczek, o ktorych
mowa w ań' 89 ust' 1 i ań. 90,

2) wykupow papierow wańościowych emitowanych na cele okreŚlone w ań. 89 ust.
1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z naleŻnymi odsetkami i dyskontem od papierów war-
tościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i ań. 90,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczen olaz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budŻetu przekroczy średnią arytmetycznąz ob-
liczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezących powiększonych
o dochody ze sprzedaŻy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŻące, do do-
chodów ogółem budzetu, obliczoną według podanego Wzoru'

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

Skład orzekający zauważa, że różnica pomiędzy planowaną łączną kwoĘ zo-
bowiązań a maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty z ań. 243
ustawy o finansach publicznych wynosi: w 2015 roku 0,3670, w 2016 roku (po
uwzg!ędnieniu wyłączeń) 0,96%, co przy pogorszeniu prognoz moŻe wpłynąó
na to, że wskaźniki mogą zostać przekroczone.



lV. Zgodnie z dyspozyqą art' 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'),
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma zastosowanie
po raz pienruszy do uchwał budzetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok
2014' Natomiast na rok 2013 mają zastosowanie zasady określone w aft. 169-171
ustawy z dnia 30 czenruca 2005 r. o finansach publicznych.

Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza, Że'.

o pro$fiozowana łączna kwota długu Gminy Czarna na koniec roku budzetowe-
go 2013 nie będzie przekraczać 60% dochodów tej jednostki, co sprawia, ze
kwota ta mieści się w granicach określonych w ań. 170 ust. 1 ustawy z dnia
30 czenłca 2005 r. o finansach publicznych'

o pro$nozowana kwota spłat rat w roku 2013 nie będzie przekraczać 15% pla-
nowanych dochodów Gminy Czarna, co oznacza, ze kwota ta mieści się
w granicach okreŚlonych w ań. 169 cytowanej ustawy,

o relacja, o której mowa w ań. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, na koniec kaŻdego roku budzetowego w latach 2014-2026 została
zachowana.

W świetle pov'tyŻszych ustaleń, Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej
w Rzeszowie opiniuje prawidłowoŚc planowanej kwoty długu Gminy Czarna określonej
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna na lata 2013-2026, jak w sentencji.

Uchwała niniejsza, stosownie do ań. 246 ust. 2 w związku z art. 230 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 112, poz. f i98 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.
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otrzymują:
1. WÓjt Gminy Czarna
2. Aa


