REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35 - 064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10

U c h w a t a Nr VII/26/2013
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Sktetdu Orzekaja^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
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w sprawie: opinii o prawidtowosci planowanej kwoty dtugu
wynikajacej z planowanych i zacia^gni^tych zobowiazan.
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Olszanica,

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ), art. 230 ust. 4 i
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z pozn. zm.) oraz art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 121 ust. 8 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pozn. zm.), oraz §2 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasi^gu terytorialnego
regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegotowej organizacji izb, liczby cztonkow
kolegium i trybu post^powania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) sktad orzekajacy w osobach:
1. Mariusz Hadel
2. Edyta Gawrohska
3. Piotr Swiatek

- przewodniczacy
- cztonek
- cztonek

po rozpatrzeniu sprawy prawidtowosci planowanej kwoty dtugu Gminy Olszanica
postanawia
pozytywnie zaopiniowac prawidtowosc planowanej kwoty dtugu Gminy Olszanica
w latach 2013-2028 wynikajacej z planowanych i zaciqgni^tych zobowiazan.
UZASADNIENIE
W dniu 7 stycznia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
wptynety uchwaty Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2012 r.: Nr XXIV/156/2012
- uchwata budzetowa Gminy Olszanica na 2013 rok oraz Nr XXIV/157/2012 w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanica.
Majac na uwadze przyjetei wieloletnia^ prognozy finansowa^ na lata 2013-2028
oraz uchwaty budzetowa^ na 2013 rok stwierdza si§, co nast^puje:
Cz^sci^ wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty dtugu
obejmujaca lata 2013-2028. Na kwote. dtugu na koniec 2013 r. sktedaja^ sie.
zobowiazania z tytutu planowanych do zaciqgni^cia kredytow i pozyczek
dtogoterminowych na sptet§ zaci^gni^tych w latach ubiegtych kredytow i pozyczek
oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w 2013 roku.

W latach 2014-2015 wieloletnia prognoza finansowa przewiduje, zaciqgni^cie
kredytow dtugoterminowych tj. 2014 r. -700.000,00 zt oraz w 2015 r. - 234.000,00 zt.
W latach 2014-2028 prognozuje sie. uchwalanie budzetow zrownowazonych.
Prawidtowosc planowanej kwoty dtugu na rok 2013 sktad orzekajacy ocenit
majac na uwadze zasady okreslone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.), zgodnie z art. 121
ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawy o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pozn. zm.), natomiast na lata 2014-2028
wymogi wynikajace z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.).
Z prognozy kwoty dtugu wynika, ze w 2013 roku taczna kwota przypadajacych
do sptaty rat kredytow i pozyczek wraz z odsetkami nie spowoduje obciazenia
budzetu gminy kwotami przekraczajacymi granice. okreslona^ w art. 169 ustawy o
finansach publicznych z 2005 r., tj. 15 % planowanych na rok budzetowy 2013
dochodow jednostki samorzadu terytorialnego
Natomiast taczna kwota dtugu gminy na koniec lat 2013 roku nie przekroczy
60% dochodow budzetowych w mysl art. 170 tej ustawy.
Prognozowany wskaznik sptaty zadtuzenia wyniesie w 2013 r. 4,49% planowanych
dochodow.
Z kolei prognozowana taczna kwota dtugu na koniec 2013 roku wyniesie 26,58%
planowanych w roku budzetowym dochodow.
Z kolei w latach 2014-2028 relacja tacznej kwoty przypadajacych w danym
roku budzetowym sptat rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi w danym roku
odsetkami do planowanych dochodow ogotem budzetu (L) nie przekroczy sredniej
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezacych
powi^kszonych o dochody ze sprzedazy majajku oraz pomniejszonych o wydatki
biezace, do dochodow ogotem budzetu (P).
W tej sytuacji relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych jest zachowana.
W tym stanie rzeczy sktad orzekajacy nie wnosi zastrzezeh do prawidtowosci
planowanej kwoty dtugu wynikajacej z planowanych i zaciacjni^tych zobowiazan i
orzeka jak w sentencji.
Stosownie do przepisow art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ninieisza
opinie nalezv opublikowac w terminie 7 dni od dnia iei otrzvmania, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacii publicznei
(Dz. U. Nr 112. poz. 1198 z pozn. zm.).
Od powyzszej uchwaty sktadu orzekajacego stuzy odwotanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej
dor§czenia.
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