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IX/12/2014

z dnia 9 stycznia 2014 r.
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
l. Tadeusz Subik
przewodniczący
2. Piotr Śv.!iątek
członek
3. Mariusz Hadel
członek
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 f. na podstawie przyjętej wieloletniej
prognozy finansowej oraz uchwaly budżetowej gminy Chork6wka na 2014 rok - działając na
podstawie art. 230 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2013 C., poz.885 z późn..zm.) i art.13. pkt 10 i art. 20, U51.1 ustawy z dnia 7 paj..dziemika 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r.. poz.ll13 z późn"zm.) oraz ~ 2
rozporządzenia Prczesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu
terytorialncgo rcgionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby
członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747),
postanowil POz)"tywnic
zaopinio\\o'ać kwotę długu Gminy Chorkówka.

UZASADNIENIE

l.
2.

Dnia 3 stycznia 2014 r. \\opłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
Uchwała Nr XLII/258/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XLIU259/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
Z przedłożonych lIchwał wynika, że:
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W W)niku analizy uchwały w spra\\;e ",ie1o!etniej prognozy finansowej, Skład
Orzekający smierdza. że jest on zgodny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim
przychodów i rozchodów Gminy Chorkówka z przedłożoną uchwalą budżetową na 2014
rok.
W uchwale budżetowej na 2014 r. Gmina planuje przychody z tytułu kredytów i
pożyczek w kwocie 6.209.060.91 zl, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie z.adań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie 636.596,- zł. Natomiast wysokość spłaty zaciągniętych kredytów i
pożyczek w latach wcześniejszych wynosić będzie kwotę 946.083.91 zł, w spłata
pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budtetu Unii Europejskiej 733.083,91 zl. Spłata długu gminy
następować będzie w latach 2014 - 2023.
Jak wynika Z prognozy kwoty dlugu na lata 2014 - 2023, będącej składnikiem
wieloletniej prognozy finansowej, Gmina Chorkówka planuje w roku 2015 przychody z
tytułu kredytów i potyczek w kwocie 254.415,- zł. W pozostałych
latach objętych
Vrieloletnią prognozą finansową, Gmina nie planuje przychodów z tytułu kredytów,
pożyczek i emisji obligacji.
Jak wynika z uchwaly budżetowej oraz z wieloletniej prognozy finansowej. nie
występują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

Planowane dochody zgodnie z uchwalą Nr XLIl/258/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok W)nOSzą 39.704.135.~
zł, dług jaki będzie posiadać gmina na dzien 31 grudnia 2014 roku będzie wynosił
7.002.464,91 zł. Splata rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami wynosić będzie
1.246.083,91 zł, co stanowi 3,14 % planowanych dochodów na 2014 rok.
Uwzględniając wyłączenia \'łynikające z art.243 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach public:mych, z
tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w z\\oiązku z umową zawartą na rcalizacjlf
programów, projektów, z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 ustawy w
kwocie 733.083.91 zł, wskai..nik ten wynosi 1,29 % - przy dopuszczalnym na ten rok
wskaźniku spłat w wysokości 3,13 % planowanych na ten rok dochodów. W dalszych latach
objętych prognozą kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych \vysokości.
Wobec powyższego Skład Or.lekający stwierdza. że nie zostanie przekroczony
wskaźnik określony wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach public:mych.
Obciążenie budżetu spłatą kredytów, pożyczek wraz z odsetkami w latach 201; - 2023
przedstawia się następująco:
Planow. dochody
Lata
Kwota

Obciążenie
Kanital

budżetu spłatami rat
% spłat rat do
ma't.wskaź
Odsetki
Razem
nlan.dochodów
art.243 %
2015 38.521.047,92
1.296.879,91 300.000
1.596.879,91
4,15
3,58
2015' 38.521.047,92
1.042.464,91 300.000
1.342.464,91
3,49
3,58
2016 38.122.832,81
1.400.000
300.000
1.700.000
4,46
4,58
2017 38.271.405,74
1.400.000
1.700,000
300.000
4,44
6.66
2018 38.933.932,46
1.400.000
250.000
1.650.000
4,24
6,51
2019 39.835.548
600.000
200.000
800.000
2,01
5,68
2020 40.788.001
590.000
100.000
690.000
1,69
5,68
2021 41.763.313
100.000
100.000
200.000
0,48
5,69
2022 42.762.033
200.000
100.000
300.000
0.70
5,69
2023 43.784.722
270.000
100.000
370.000
0,85
5,69
• po uwzględnieniu wyłączeil z art.243 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach public:mych.
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Potencjalna spłata kredytów, pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz
z odsetkami w latach 2015 - 2023 została zaplanowana poniżej dopuszczalnych górnych
wartości.
Wobec pO\vyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony
wskai.nik określony w art. 243 USt3V.y z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uchwała niniejs7..a. zgodnie z art.246 ust.3 w związku z art.230 ustA ustawy o
linansach publicznych, powinna być opublikowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
regionalnej izby obrachunkov.:ej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji puhlic7J1Cj (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z póżn.7m.).
Od pO\.••.
yższej uchwaly służy odwolanie do Kolegium
Obrachunkowej w Rzcszo\,..-iew terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
I. Wójt Gminy Chorkówka;
2. ala.
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