
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE

35-064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10

w sprawie opinii 0 prawidlowosci planowanej kwoty dlugu przedstawionej w uchwale Nr
XXXIII/251/13 Rady Miasta tancuta z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Miasta tancuta,

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Janusz Mularz przewodniczqcy
2. Maria Czarnik - Golesz cztonek
3. Alicja Nowostawska-Cwynar cztonek

po rozpatrzeniu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawartej w uchwale
Nr XXXlll/251/13 Rady Miasta tancuta z dnia '!7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej Miasta tancuta, dziatajqc na podstawie art. 13 pkt 10, art. 19 ustawy z
dnia 7 pazdziernika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U. z 2012 r. poz. 1113
ze zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z
2013 r. poz. 885 ze zm.),

postanawia

wydac pozytywnct opini~ 0 prawidtowosci planowanej kwoty dtugu.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wptyn~ta do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
uchwata Nr XXXlll/251/13 Rady Miasta tancuta z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Miasta tancuta.

W swietle art. 230 ust. 4 ustawy 0 finansach publicznych, regionalna izba obrachunkowa na
podstawie przyj~tej przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej
oraz uchwaty budzetowej przedstawia opini~ w sprawie: prawidtowosci planowanej kwoty dtugu
jednostki samorzqdu terytorialnego wynikajqcej z planowanych i zaciqgni~tych zobowiqzan, w
tym relacji, 0 kt6rej mowa wart. 243 cytowanej ustawy oraz sposobu sfinansowania sptaty dtu-
gu.

Z prognozy kwoty dtugu, stanowiqcej cz~s6 wieloletniej prognozy finansowej wynika, ze za-
dtuzenie Gminy planowane na koniec 2014 roku b~dzie wynosic 17.140.000 zt i b~dzie stanowic
34,11 % planowanych dochod6w budzetu na ten rok. Sp~ata zobowiqzan z tytutu zaciqgni~tych
oraz zaciqganych kredyt6w i pozyczek dtugoterminowych wynosic b~dzie w 2014 r. kwot~
2.150.000zt. Na koniec 2025 r. nastqpi catkowita sptata zadtuzenia.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych organ stanowiqcy jednostki samo-
rzqdu terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, kt6rego realizacja spowoduje, ze w roku bu-
dzetowym oraz w kazdym roku nast~pujqcym po roku budzetowym relacja tqcznej kwoty przy-
padajqcych w danym roku budzetowym:
1) sptat rat kredyt6w i pozyczek, 0 kt6rych mowa wart. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz
z naleznymi w danym roku odsetkami od kredyt6w i pozyczek, 0 kt6rych mowa wart. 89 ust. 1 i
art. 90,
2) wykup6w papier6w wartosciowych emitowanych na cele okreslone wart. 89 ust. 1 pkt 2-4



oraz art. 90 wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem od papier6w wartosciowych emitowanych
na cele okreslone wart. 89 ust. 1 i art. 90,
3) potencjalnych sp~at kwot wynikajqcych z udzielonych por~czeri oraz gwarancji,
do planowanych dochod6w og6~em budzetu przekroczy sredniq arytmetycznq z obliczonych dla
ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w biezqcych powi~kszonych 0 dochody ze sprzedazy ma-
jqtku oraz pomniejszonych 0 wydatki biezqce, do dochod6w og6~em budzetu, obliczonq wed~ug
podanego wzoru.

W mysl art. 243 ust. 3 i 3a cytowanej ustawy ograniczenia okreslonego w ust. 1 nie sto-
suje si~ do:
1) sp~at rat kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych w zwiqzku z umowq zawartq na realizacj~
programu, projektu lub zadania finansowanego z udzia~em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5
ust. 1 pkt 2, wraz z naleznymi odsetkami,
1a) wykup6w papier6w wartosciowych emitowanych w zwiqzku z umowq zawartq na realizacj~
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziafem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5
ust. 1 pkt 2, wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem,
2) por~czeri i gwarancji udzielonych samorzqdowym osobom prawnym realizujqcym zada-
nia jednostki samorzqdu terytorialnego w ramach program6w finansowanych z udziafem srod-
k6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
- w terminie nie dfuzszym niz 90 dni po zakoriczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu
refundacji z tych srodk6w; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiq-
zari zaciqgni~tych na wkfad krajowy, 0 kt6rych mowa w pkt 1 i 1a.
Ograniczenia okreslonego w ust. 1 nie stosuje si~ takZe do wykup6w papier6w wartosciowych,
sp~at rat kredyt6w i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowa-
nych lub zaciqgni~tych w zwiqzku z umowq zawartq na realizacj~ programu, projektu lub zada-
nia finansowanego w co najmniej 60% ze srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, w cz~-
sci odpowiadajqcej wydatkom na wk~ad krajowy finansowanych tymi zobowiqzaniami. W przy-
padku programu, projektu lub zadania przynoszqcego doch6d, poziom finansowania ze srod-
k6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, ustala si~ po odliczeniu zdyskontowanego dochodu
obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczqcymi takiego programu, projektu lub
zadania, a kwot~ wydatk6w na wkfad krajO\uy ustala si~ w wysokosci jaka wynikataby, gdyby
poziom finansowania ze srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony zostaf bez
uwz9lEi~dnieniazdyskontowanego dochodu.

Z przywofanych powyzej danych wynikajqcych z wieloletniej prognozy finansowej wynika, ze
w latach obj~tych prognozq nie zostanie prz,ekroczony wskaznik okreslony wart. 243 ustawy
o finansach publicznych.

W swietle powyzszych ustaleri, Sk~ad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie opiniuje prawidfowosc planowanej kwoty d~ugu

Uchwa~a niniejsza, stosownie do art. 246 ust. 2 w zwiqzku z art. 230 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, podlega publikacji IJrZez Gmin~ w terminie siedmiu dni od dnia otrzy-
mania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrze-
snia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (Oz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od uchwa~y Sk~adu Orzekajqcego s~uzy odwo~anie do pe~nego Sk~adu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia dor~czenia niniejszej -chwafy.

Otrzymuja:
1) Burmistrz tancuta
2) Aa


