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UCHWATA Nr XVI/rdi /2009
z dnia 9 grudnia 2009 roku

Sktadu orzekajacego
Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Rzeszow¡e

wyraienia opinii o prawidlowoic¡ zalQczonej do projektu uchwaly bud¿etowej gminy
Zaleszany na rok 2010 prognozy kwoty dlugu na dz¡eó 3l grudnia 2010 roku i lata na-
SteDne

DzialajEc na podstawie art. 13 pkt 2 ¡ 19 ust. 2 ustáwy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych {j . t . :  Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577, z póin. zmianami} w zwiEzku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, z
póZn. zmianam¡) oraz w zwiezku z art. 121 ust.7 ¡ ust. 9 pkt 1¡3 ustawy z dn¡a 27 sierpnia 2OO9 r. -
Przepis), wprowadzajEce ustawQ o finansach publicznych {Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Sklad Orzekaj4cv
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie wbsobach:

1. Miroslaw Paczocha

2. Halina BAska

3. Janusz Mularz

- przewoonrczacy

- czfoneK

- czfoneK

po rozpatrzeniu dolaczonej do projektu uchwat bud¿etowej gm¡ny Zaleszany na rok 2010 prognozy
kwoty dlugu na dzieó 31 grudnia 2010 r. ¡ lata nastQpne pozytywn¡e opiniuje prawidlowoié wymie
nionejwYze¡pro'nolykwotydlugu 

u¿asadnienie:

Wójt Gminy Zaleszany zarzEdzeniem z dnia 13 listopada 2009 t., Nr 709/09, w sprow¡e przedloZen¡o
projektu budietu gm¡ny Zoleszony no 2070 rok postanowit przedloiyé projekt bud2etu na rok 2010
wraz z zalqcznikami, objainieniami, ¡nformacjq o stan¡e mienia gminy i prognoza kwoty dtugu Radzie
Gm¡ny Zaleszany oraz Reg¡onalnej lzbie Obrachunkowej w Rzeszow¡e. Zarzadzenie wraz z projektem
uchwaly bud2etowej, inforrnacjq o stan¡e m¡enia komunalnego, obja6nieniami iprognozE kwoty dlu-
gu wplynelo do ReBionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 16 listopada 2009 r.

Stosownie do tre<c¡ przepis! art. 172 ust. I  pkt 2 ust¿wy o f inansach publicznych regionalna izba
obrachunkowa przedstaw¡a opinie w sprawach prawidlowoéci dolEczonej do projektu uchwaiy bu-
dietowej prognozy kwoty dlugu jednostki samorzqdu terytorialnego, ze szczególnym'uwzglQdnieniem
zapewnienia przeslr¿egania przepisów ustawy dotyczqcych uchwalania iwykonywania budietó].v w
nastepnych lat¿ch, n¿ które r¿ciqgniqto zobowi4zdn¡a.

Z Prognozy... wynika, ie kwota dlugu bQdzie skutkiem zaciEgniQtych w latach ubieglych i planowa-



nych do zaciqgniec¡a w roku 2010 kredytów ¡ poiyczek.

Wedlu8 zalqczonei Prognozy... kwota dtugu wyniesie:

na koniec 2010 r. - 6.116.O4S.lO zl.

na kon¡ec 2011 r. - 3.862.600 zl,

na kon¡ec 2012 r. - 3.170.000 zl,

r,a koniec 2Ot3 r. - 2.477.5OO zf,

na koniec 2014 r. - 1.785.000 zt,

na koniec 2015 r. - 1.092.500 zl,

- na koniec 2016 r. -400.000 zl.

Na koniec roku 2017 nie planuje sie dlugu.

Kwota dlugu stanowi 26,91% prognozowanych dochodów bud¿etu na 2010 r. (zgodnie ze wskazanym
powyiej projektem uchwaty bud¿etowej na rok 2010). W latach nastQpnych, wedlug danych ujetych
w Prognoz¡e..., kwota dlugu stanowi¿ bedzie: 18,39% planowanych dochodów (na koniec 2011 r.),
14,68% planowanych dochodów (na koniec 2012 r.),  11,36% planowanych dochodów (na kon¡ec
2013 r.), 8,11% planowanych dochodów (na koniec 2Ol4 t.j, 4,88% planowanych dochodów (na ko-
niec 2075 r.) orcz 1,77% planowanych dochodów (na koniec 2016 r.).

Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza, 2e prognozowana na dzieñ
31 grudnia 2010 roku ina koniec lat nastqpnych kwoia dlugu nie przekracza 50% planowanych do-
chodów jedñostki samorzqdu terytorialnego. Zaktadajqc, i i  dochody w zaplanowanej wysoko<ci zo-
stanq wykonane, wska¿nik ten odn¡eéó moina do wymogu okre<lonego w a.t. 170 ust. 1 ustawy o
finansach püblicznych i u?naé, ze zostanje on spelnioo!,

Kwoty splat zaciqgn¡Qtych i planowanych do zaciqgniqcia kredytów wraz z nale2nymi odsetkam¡ wy
niosq wraz z kwotami zwiqzanymi z wykupem obligacj i  komunalnych, wedlug danych ujetych w Pro-
gnoz¡e...,w roku 2OIO - 825.600 zl, w roku 2017 - 2.623.545,10 zl, w toku 2012 - 952.500 zl, w roku
2073-922 .5OOz l ,w roku2014-892 .50021 ,wroku2015-862 .50021 ,wroku2016-822 .50021 ,aw
rokü 2017 - 470.000 zt. Stanowié to bedzie odpowiednio.3,63%; 72,49%; 4,4I%; 4,23%) 4,06%)
3,85%) 3,64% oraz 2,06% planowanych dochodów bud2etowych. Spelniony bqdzie zatem warunek, o
którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

z tych wzglqdów sklad orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwalil jak w sen-
tencj¡.

Niniejsza opinia zostala wydana z Lrwzg¡qdnieniem przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych, zgodnie z postanowieniam¡ art. 121 ust.9 pkt 1i3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawQ o f inansach publicznych. Na potrzeby opini i  zastosowano
zasady okreélone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publ¡cznych, w opar
ciu o przepis art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajQce ustawq o
finansach oublicznvch.

Poucz€nie:
od niniejszej uchwaty sktadu ofzekajEcego slu2y odwolanie do KolegiLrm Regionalnej lzby Obrachunkowej w
BzesTow;e w terr¡ inie do l4 dni od dnia dorgcreni¿.

otrzymujq:
1) Wójt Gminy
2) aa PRZEil/oDNIGZ4CY
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