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U c h w a ł a  Nr 8/45/2018 
z dnia 17 września 2018 r.

składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zarszyn kredytu długoterminowego w

Na podstawie art. 13 pkt 1, art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) 
w związku z art. 91 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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) skład orzekający w osobach:

1. Piotr Świątek - przewodniczący
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel - członek

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Zarszyn o wydanie opinii o możliwości spłaty przez 
Gminę Zarszyn kredytu długoterminowego

pozytywnie zaopiniować możliwość spłaty przez Gminę Zarszyn kredytu w kwocie
3.339.018,99 zł.

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął wniosek Wójta Gminy 
Zarszyn dotyczący wydania opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego 
w kwocie 3.339.018,99 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

wysokości 3.339.018,99 zł.
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1.367.628,89 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
1.971.390,10 zł.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami oraz materiałami będącymi w 
dyspozycji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w szczególności wieloletnią 
prognoza finansową Gminy Zarszyn na lata 2018-2028, stwierdza się, co następuje:

Uchwałą Nr LIV/373/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Zarszyn ustaliła 
deficyt budżetu gminy w kwocie 2.450.616,91 zł finansowany przychodami z kredytów i 
pożyczek w kwocie 1.518.453,79 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 932.163,12 zł. W 
przedmiotowej uchwale ustalono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.518.453,79 zł oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.971.390,10 zł.
Uchwałą Nr LVI/382/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Zarszyn postanowiła o 
zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie w kwocie 3.339.018,99 zł z 
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.367.628,89 
zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.971.390,10 zł. 
Okres spłaty kredytu określono na rok lata 2019-2028, jako źródło spłaty wskazując 
dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku rolnego od 
osób fizycznych. Odsetki od zaciąganej pożyczki spłacane będą w latach 2018-2028

Ze sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2015-2018 wynika, że dochody 
i wydatki budżetowe Gminy Zarszyn przedstawiają się następująco:/w zł/

Okres d o c h o d y w y d a t k i
plan wykonanie % Plan Wykonanie %

2015 29.048.572 28.786.885 99,1 31.231.615 28.675.765 91,8
2016 32.884.649 32.746.998 99,6 34.391.656 32.493.915 94,5
2017 39.214.867 37.756.348 96,3 42.345.793 39.985.111 94,4
2018 37.335.882 19.970.469 53,5 38.858.999 18.589.305 47,8

Dane dotyczące 2018 r. przyjęto ze sprawozdań o dochodach, wydatkach gminy za 
okres od 1.01.2018 do 30.06.2018 r.
Zgodnie z danymi będącymi w dyspozycji Regionalnej Izby Obrachunkowej zadłużenie 
Gminy Zarszyn z uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
objętego wnioskiem kredytu długoterminowego w kwocie 3.339.018,99 zł, 
długoterminowej pożyczki w kwocie 150.824,90 zł na sfinansowanie zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” w ramach planowanego 
deficytu budżetowego, której możliwość spłaty pozytywnie zaopiniował skład orzekający 
Regionalne Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr 8/44/2018 z dnia 17 września 
2018 r. wyniesie na dzień 31 grudnia 2018 roku 15.471.628,90 zł. Zgodnie ze 
sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń



jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 
gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych. 
Prognozowane dochody (w zł.) budżetu Gminy Zarszyn w okresie spłaty wnioskowanego 
kredytu wynoszą (zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na lata 2018-2028):

- 2018 r. - 38.210.075,55
- 2019 r. - 35.664.801,24
- 2020 r. - 36.810.497,03
- 2021 r. - 38.135.674,92
- 2022 r. - 39.470.423,55
- 2023 r. - 40.772.947,52
- 2024 r. - 42.077.681,84
- 2025 r. - 43.382.089,98
- 2026 r. - 44.683.552,68
- 2027 r. - 45.979.375,71
- 2028 r. - 47.312.777,61

W latach 2018-2028 relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Gminy Zarszyn wynosi

(%):

Lewa strona wzoru Prawa strona wzoru

2018 6,15 7,70
2019 5,70 7,11
2020 4,81 5,95
2021 4,98 5,61
2022 4,66 6,57
2023 4,57 6,39
2024 4,23 6,58
2025 4,01 6,68
2026 3,85 6,68
2027 3,00 6,68
2028 1,87 6,68

Relacje przyjęto z uwzględnieniem danych z wykonania budżetu jednostki za 2017 rok. 
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że stosownie do brzmienia art. 243 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwalony w roku 2018 budżet 
nie powoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku 
budżetowym, relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych 
dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 
trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku



oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, co oznacza że relacja z 
art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

W tym stanie rzeczy Gminy Zarszyn ma możliwość spłaty kredytu w wysokości
3.339.018,99 zł.

Od powyższej uchwały składu orzekającego Wójtowi Gminy służy odwołanie do 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Zarszyn (2x)
2. aa


