UCHwAŁA
Nr Z. IV. SO.III426-2I1,5
I09
SkładuorzekającegoKolegium RegionalnejIzby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie: opinii o prawidłowości
dołączonejdo projektu uchwaĘ
budżetowejna 2010 rok prognozylcwotydługuGminy
Czchów.
Napodstawieart.13 pkt 2 i art 19 ust.2 ustawyzdnia7 puŹdziernika
|992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych(Dz. U. z f00I r. Nr 55, poz. 577
z poźn. zm.) oraz art. I72 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansachpublicznych(Dz. U' Nr 249, poz, 2104 z późn.zm.),w związku
z art. I2I ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 2l sierpnia 2009 r.
Przepisy
wprowadzające
ustawęo finansachpublicznych(Dz. U. Nr l57, poz. 1241) Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Krakowie
w osobach:
Przewodniczący- KrystynaImioło
Członkowie: - PaĘcja Krupa
- JęrzvKordecki
postanawia
pozyĘwnie _ z uwagamizaopiniowaćprawidłowość
prognozy lcwotydługu
Gminv Czchów.
UZASADNIENIE
W dniu 18 listopada 2009 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Krakowie Zespofu Zarriejscowegow Tarnowie wptynąłprojekt uchwały
budżetowejGminy Czchów na 2010 rok. ZałącznikNr |2 do projektuuchwały
obrazujeprognozękwoty dfuguGminy Czchow na lata 2008 -2020.
Na podstawie ana|izy przedmiotowej prognozy, Skład orzekający
przedstawiauwagi,jak ponizej.
1. W rubrycedotyczącej2010r. w poz. 2,,Wydatkibudżetu''wykazanokwotę
27 '36I.934zł tj' niezgodnąz kwotą wydatków wynikającąz s 2 projektu
uchwaĘotazzzałącznlkÓwNr2i3 o kwotę1.000zł.w tej samejrubrycew
poz. 5 ',Przychodybud:Źetu
razem,,oraz w poz. 5.2. ,,II|neprzychody''nie
ujęto kwoty wolnych środkówjako nadwyzki Środkow pienięznych na
rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozltczeń kredyow
i pożlyczekz lat ubiegĘch w wysokości195.900 Zł, ktora została
zaplanowanaw projekcie bud:Źetu
roku 2010 (załącznikNr 3 do projektu
uchwaĘbudzetowej).

2 . W rubrykach' w których zawarto dane dotyczącekolejnych lat objętych
przedmiotowąprognoząplanowanekwoty w zakresieoocloaow, wydatków,
przychodów i rozchodów nie równowazą się, co wskazuje ńu btędy
w zakresiekwot w poszczegolnych
pozycjach.
3 . W rubrykachdot.|at2016,2OI7,2018i202a w poz. 9,,Spłatazobowiązań
budzetu'' wskazane kwoty nie są zgodne ; kwoiami, jakie ujęto
w planowanychrozchodachi kosztach obsfugi dfugu stanowiącychspiatę
zobowięań, wobec czego także wskazniki obcifienia bud'ei" Gminy
spłatamiw tych latachnieznacznieodbiegająod v,,ykazanych
w prognozie'
4 . W rubryce dot. roku 2079 błędniewykazano kwotę ,u'dt,zeiia óminy na
koniec roku w wysokości2.450.000zł, zamiastjak wynika z wy|icźenia
(uwzgłędniajączadłuŻeniena koniec roku 20t8 i śpłatęw 20Ig r.)
350.000il, W rwiązkl z tymrówniez wskaznik zadfuzęniawroku 2019jesi
błędny.
5 . W rubryce dot. roku 2020 zarówno spłatęzobowięań jak i wskazrrikspłaty
wykazano błędnie, na co wptyw miał błąd w wielkości zadłuŻenia
z roku 2019.
Mimo licznych błędoww przedmiotowejprognoziekwoty
- dtugu, Skład
orzekający postano*11o pozytywnymzaopiniówa''ń prognozy uwzg1ędniaj
ąc
fakt, iz zarówno zadŁazenieGminy jak i spłaty w poszczególnyih latach
objętych prognozą nie spowodują przel<roczeniawskazników określonvch
ustawąo finansachpublicznychjako granicme
Spłatyrat wszystkichkredytowjuŻ zaciągnrętych
i planowanychdo zacirynięcia
przez Gminę Czchów wraz z odsetkaminie będą łączniewynosić * tutu.t'
objętych prognoząwięcej niz t7,0 oń (w roku 20|6) planowinyclr dochodów
budłetu Gminy. Nie zostanie więc naruszony prżepis art. 169 ustawy
o finansach publicznych, okreŚlający granicę spłatrat kredytów i poiyczei,
wykupow papierÓw wartościowychoraz potencjalnych spiat wynit.ającyctr
z u.l-ielonych poręczeń i gwarancji _ tj. 15% planowanych na dany rok
dochodowjednostki samorząduterytorialnego.TakŻeŁącznalłłtotazadłużenia
Gminy nie przekroczy. w żadnymroku budżetowymw okresielat zarc _ 2O2O
wskaznika określonego
w art. I70 tejŻeustawy, tj. 60% dochodów jednostki
samorząduterytorialnego.Najwyższywskazrrik(5L,l oń)udziafu kwóty długu
ogółemw dochodachGminy występujew roku budżetowym20|3.
W ruiryku z powyisrym, postanowionojak w sentencjiuchwaĘ.
POUCZENIE
1. Zgodniez art.I72 ust.2ustawyo finansachpublicznych,niniejsząopinię
na|eŻyopublikowaÓ w terminie miesiąca od dnia przekazaniapiojektu
uchwaĘ budzetowej do regionalnej izby obrachunkowejna zasadach

I

określonych
w ustawiez dnia6 września200I r. o dostępiedo informacji
publicznej
(D'. U.Nr l12, poz,1,1,98,zpóźn.zm.).
2 . Stosowniedo przepisuart. 181 ust. 2 ustawy o finansachpublicznych
opinię regionalnejizby obrachunkowejo prognoziełącznejkwoty dtugu
j ednostki
Bmmi strzj est obowiązanyprzedstawióorganowistanowiącemu
samorząduterytorialnego przeduchwaleniembudżetu.
.,
J.
Na podstawieart,2a ustawyz dnia7 puŹdziernika1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych- od niniejszej opinii Btnmistrzowi Czchowa
przysługujeodwołaniedo Kolegium RegionalnejTzby obrachunkowej
w Krakowie w terminie14 dni od dnia doręczęnianiniejszejuchwaĘ.
Przewodniczący
Składuorzekającego

otrzymują:

1. Burmistrz Czchowa,
2. Regionalnalzba Obrachunkowa w Krakowie,
3. a/a.
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