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Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zarszyn wynikającej z 
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Na podstawie 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 z późn. zm.), art. 230 
ust. 4 i 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
2. Edyta Gawrońska
3. Mariusz Hadel

przewodniczący
członek
członek

po rozpatrzeniu sprawy prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zarszyn

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Zarszyn w 
latach 2019-2028, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

W  dniu 30 stycznia 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
wpłynęły uchwała Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r.:
Nr V/32/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarszyn, natomiast w 
dniu 1 lutego 2019 r. wpłynęła uchwała Rady Gminy Zarszyn Nr V/31/2019 uchwała 
budżetowa na 2019 rok.

http://www.rzeszow.rio.gov.pl


Mając na uwadze przyjętą wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028 oraz 
uchwałę budżetową na 2019 rok stwierdza się, co następuje:

Częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca 
lata 2019-2028. Na kwotę długu na koniec 2019 r. składają się zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca roku 2018 oraz planowane do zaciągnięcia 
w 2019 r. kredyty I pożyczki na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 775.585,71 
zł. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2020-2028 finansowana 
będzie w całości z nadwyżki dochodów nad wydatkami w poszczególnych latach.

Prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2019-2028 rok skład orzekający 
ocenił mając na uwadze zasady wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych.

Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2019-2028 relacja łącznej kwoty 
przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w 
danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczy 
średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów 
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 
wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta przedstawia się w 
następujący sposób (%):

Spłata wskaźnik
dopuszczalny

kwota długu

2019 5,61 7,11 14.547.855,48
2020 4,99 7,12 12.976.855,48
2021 5,23 8,20 11.229.855,48
2022 4,90 10,54 9.501.402,71
2023 4,80 10,48 7.705.402,71
2024 4,46 10,54 5.949.402,71
2025 4,22 10,55 4.193.402,71
2026 4,04 10,55 2.421.717,79
2027 3,18 10,56 963.385,71
2028 2,01 10,57 0

W tej sytuacji relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych jest zachowana.

W tym stanie rzeczy skład orzekający nie wnosi zastrzeżeń do prawidłowości 
planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 
zobowiązań i orzeka jak w sentencji.

Stosownie do przepisów art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza 
opinie należy opublikować w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach



określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

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

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Zarszyn
2. aa


