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U C H W A Ł A  Nr I X / 15/2018

z dnia 5 stycznia 2018 r.
Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zarszyn.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

1. Tadeusz Subik - przewodniczący
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel - członek

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2018 r. na podstawie przyjętej wieloletniej 
prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2018 rok - działając na 
podstawie art. 230 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2017 r., poz.2077) i art. 13, pkt 10 i art. 20, ust.l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz.561) oraz § 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego 
regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków 
kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747),

postanowił pozytywnie
zaopiniować kwotę długu Gminy Zarszyn.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 28 grudnia 2017 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
uchwała Nr XLV/310/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2018 rok, a w dniu 27 grudnia 2017 r., w formie 
dokumentu elektronicznego, uchwała Nr XLV/311/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.

http://www.rzeszow.rio.gov.pl
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Z przedłożonych uchwał wynika, że:
1. W wyniku analizy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Skład

Orzekający stwierdza, że jest on zgodny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim 
przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn z przedłożoną uchwałą budżetową na 2018 rok.

2. W uchwale budżetowej na 2018 r. Gmina planuje przychody z tytułu kredytów i
pożyczek w kwocie 2.171.903,89 zł. Natomiast wysokość spłaty zaciągniętych kredytów 
i pożyczek w latach wcześniejszych wynosić będzie kwotę 1.605.388,08 zł. Spłata długu 
gminy następować będzie w latach 2018 -  2028.

3. Jak wynika z prognozy kwoty długu na lata 2018 - 2028, będącej składnikiem
wieloletniej prognozy finansowej, Gmina Zarszyn nie planuje w latach 2019 -  2028 
przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

4. Jak wynika z uchwały budżetowej oraz z wieloletniej prognozy finansowej, nie
występują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

Planowane dochody zgodnie z uchwałą Nr XLV/310/2017 Rady Gminy Zarszyn z 
dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na rok 2018 wynoszą 
34.164.649,89 zł, dług jaki będzie posiadać Gmina na dzień 31 grudnia 2018 roku będzie 
wynosił 14.519.690,94 zł. Spłata rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami wynosić będzie 
1.985.388,08 zł, co stanowi 5,81 % planowanych dochodów na 2018 rok - przy 
dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 6,23 % planowanych na ten rok 
dochodów. W dalszych latach objętych prognozą kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych 
górnych wysokości.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony 
wskaźnik określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Obciążenie budżetu spłatą kredytów, pożyczek wraz z odsetkami w latach 2018 - 2028 
przedstawia się następująco:

Planów, dochody Obciążenie budżetu spłatami rat % spłat rat do max.wskaź
Lata Kwota Kapitał Odsetki Razem plan.dochodów art.243 %
2018 34.164.649,89 1.605.388,08 380.000 1.985.388,08 5,81 6,23
2019 35.462.906,58 1.743.919,13 335.000 2.078.919,13 5,86 6,69
2020 36.810.497,03 1.670.000 285.000 1.955.000 5,31 5,36
2021 38.135.674,92 1.716.002,02 240.000 1.956.002,02 5,13 6,68
2022 39.470.423,55 1.522.452,77 195.000 1.717.452,77 4,35 6,68
2023 40.772.947,52 1.500.000 152.000 1.742.000 4,27 6,68
2024 42.077.681,84 1.550.000 110.000 1.660.000 3,95 6,68
2025 43.382.089,98 1.520.000 70.000 1.590.000 3,67 6,68
2026 44.683.552,68 1.505.684,94 35.000 1.540.684,94 3,45 6,68
2027 45.979.375,71 1.101.632,08 10.000 1.111.632,08 2,42 6,68
2028 47.312.777,61 600.000 10.000 610.000 1,29 6,68

W latach 2018 - 2028 kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych 
tytułów została zaplanowana poniżej dopuszczalnych górnych wartości.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony 
wskaźnik określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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Uchwała niniejsza, zgodnie z art.246 ust.3 w związku z art.230 ust.4 ustawy o 
finansach publicznych, powinna być opublikowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania od 
regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.1764 z późn.zm.).

Od powyższej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. a/a.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Zarszyn;


