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Składuorzekaj ącegoKolegium Regiona|nejlzby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie: opinii o moż|iwości
sfinansowaniaw roku 2010deficytu
przedstawionegow projekcie uchwaĘ budżetowej
budżetowego
Gminy Czchów na 2010rol<"
Na podstawieart. 13 pkt 2 i aft 19 ust. 2 ustawyz dnia 7 pażdziernika1992 r.
o regionalnychubach obrachunkowych(Dz. U. z 2A01 r. Nr 55, poz. 577
z poźn'zm,) oraz art' 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r'
o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pÓźrr.zm,),w związku z
art.121ust. 9 pkt 3 ustawyz dnia27 sierpnia2009r. - Przepisy wprowadzające
ustawęo finansachpublicznych(Dz. U . Nr l57, poz. 124l) . Składorzekający
Kolegium Regionalnejlzby Obrachunkowejw Krakowie w osobach:
Przewodniczący_ Krystyna Imioło
Członkowie: - PatrycjaKrupa
- Jernt Kordecki
postanawia
pozytywnie zaopiniować możliwoŚćsfinansowania deficytu budżetowego
przedstawionego w projekcie uchwaĘ budżetowej Gminy Czchów
na 2010rok
UZASADNIENIE
W dniu 18 listopada 2009 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Krakowie Zespołu Zamisjscowegow Tarnowie wpĘnął projekt uchwały
bud:żetowej
Gminy Czchow na 2010 rok. Postanowieniamiprojektu uchwały
ustalonow budżeciena 2010rok deficytw wysokości
2.893.756zł i wskazano
jako źródło
jego pokrycia przychodypochodzącez zaciryanychkredytow.
W projekcie uchwaĘ budzetowejna 2010 rok zaplanowanoprzychody,
wśródktorych mieszcząsię kredyty zaplanowanejako źródtospłatydeficytu.
określonotak:żewysokoŚó limitu dla zobowiązań,z tytlilu nowych kredytow
zaciryanych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie
2.893.756złotych.
Projekt uchwaĘ buÓŹetowejzostał opracowany na podstawie ustawy
z dnia27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157, poz. t240),
ktora wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia2010 r. Jednakżez Llwagina to, iz
wskazane źródło sfinansowania deficytu tj kredyt wynika zarówno

z obowiązującejw chwili wydawania opinii jak i z ,'nowej,' ustawy o finansach
publicznych, postanowiono o pozytywnym zaopiniowaniu możliwoŚci
sfinansowaniadeficytu brrdżetowego
Gminy Czchów w 2010 roku.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. |72 ust' 2 ustawy o finansach publicznych' niniejszą opinię na|eżzy
opublikowac w terminie miesiąca od dnia przekazania projektu uchwały budzetowej
do regionalnej izby obrachunkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 września200| r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 11, poz. 1198
zpóźn. zm.).
2. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia7 puździernika|992 r. o regionalnych
izbach obrachunkolvych - od niniejszej opinii Burmistrzowi Czchowa przysfuguje
odwołanie do Kolegium Regiona|nej Izby obrachunkowej w Krakowie w terminie
l4 dni od dnia doręczenianiniejszejuchwały.

Przewodniczący Składu
orzekającego
otrzymują.
1. Burmistrz Czchowa,
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie,
3. ala
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Składu orzekającegoKolegium Regionalnejlzby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie:opinii o prawidłowości
dołączonejdo projektu uchwaĘ
budżetowejna 20L0 rok prognozykwoty długuGminy
Czchów.
Na podstawieart. 13 pk 2 i art 19 ust. 2 ustawyz dnia 7 pużdziernika1992r.
o regionalnychabach obrachunkowych(Dz. IJ. z ZOOIr. Nr 55, poz. 577
z poźn.zm.) oraz art. 172 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2Oa5r,
o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 249, poz. 2IO4 z późn. zm'), w zrvią.zku
z art. 121 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 2j sierpnia zOOg r.
przepisy
wprowadzająceustawęo finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz. I24I) .
Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Krakowie
w osobach:
Przewodniczący- KrystynaImioło
Członkowie. - PaĘcja Krupa
- Jerzy Kordecki
postanawia
pozytywnie _ z uwagami zaopiniować prawidłowoŚć prognozy kwoty długu
Gminy Czchów.

UZASADNIENIE
W dniu 18 listopada 2009 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Krakowie Zespotu Zamiejscowegow Tarnowie *płynąłprojekt uchwały
budżetowejGminy Czchow na 2010 rok. ZałącznikNr L2 do pro.;iktuuchwały
obrazujeprognozękwoty dtoguGminy Czchow na lata 2008 -2O2O.
Na podstawie analizy przedmiotowej prognozy, Skład orzekający
przedstawiauwagi,jak poniŹej.
l. W rubrycedotyczącej2010 r. w poz.2 ,,Wydatkibudzetu''wykazanokwotę
27.361.934zł tj' niezgodnąz kwotą wydatkowwynikającąz $ 2 pĄektu
uchwaĘ oraz Z załącznikówNr 2 i 3 o lovotę 1.000zł.W tej samejrubrycew
poz.5,,Przychodybudzeturazem"oraz w poz. 5.2. ,,Inneprzychody"nie
ujęto kwoty wolnych Środków jako nadwyzki Środkow pienięznych na
rachunku biezącym budżetu gminy wynikającej z roz|iczeń kredytów
i poiyczek z lat ubiegĘch w wysokości195.900 zł, ktora została
zaplanowanaw projekcie budżeturoku 2010 (załącznikNr 3 do projektu
uchwałybudzetowej).

2. W rubrykach, w ktÓrych zawartodane dotyczącekolejnych lat objętych

przedmiotowąprognoząplanowanekwoty w zakresieoocr.óaów, wydatków,
przychodow i rozchodów nie rownowazą się, co wskazuje na błędy
w zakresiekwot w poszczegolnychpozycjach.
J . W rubrykachdot. |at2016, f0|,7,2018i 2O2O
w poz. 9 ,'Spłatazobowiązafl
bud.ietu'' wskazane kwoty nie Są zgodne z kwotami, jakie ujęto
w planowanychrozchodachi kosfach obsfugi dfugu stanowiącychspiatę
zobowiązań, wobec czego takŻe wskazniki obcią.zeniabudzeiu Gminy
spłatamiw tych latachnieznacznieodbiegająod wykazanychw prognozie.
4 . W rubryce dot. roku 20t9 błędniewykazano kwotę za,dŁuzenła
óminy na
koniec roku w wysokości2.450.000zł, zamiastjak wynika z wy|icźenia
(uwzględniając zadłuŻeniena koniec roku 2:018 i śpłatęw 20Ig r.)
350.000zł,w mviązkuz tym równiez wskaznik zauu'*lzenia
wioku 2019jesi
błędny.
5 . W rubrycedot. roku 2020 zarówno spłatęzobowiryańjak i wskazrrikspłaty
wykazano błędnie, na co wptyw miał błąd w wielkości zadŁuzenia
z roku 2019.
a

Mimo licznych błędÓww przedmiotowejprognoziekwoty dfugu' Skład
orzekający postanowiło pozytywnym zaopiniowaniuprognozy uwzględniając
fakt' iz zarówno zadŁuzenieGminy jak i spłaty * poi'c'egolnyih tatactr
objętych prognozą nie spowodują przekroczenia wskaznikow okreŚlonych
ustawąo finansachpublicznychjako granicme.
Spłatyrat wszystkichkredytowjuzzaciryniętychi planowanychdo zaciągnięcia
ptzez Gminę Czchow wraz z odsetkaminie będą łączniewynosić w-[atach
objętychprognoząwięcej niiz 1I,0 oń (w roku 2016)planowanychdochodow
budzetu Gminy. Nie zostanie więc naruSzony przepis art. 169 ustawy
o finansach publicznych, określającygranicę spłatrat kredytow i pożyezek,
wykupów papierów wartoŚciowych oraz potencjalnych spłat wynit<ającyctr
z udzielonych poręczeń i gwalancji - tj, ls%-planowanych na dany rok
dochodówjednostki samorząduterytorialnego.TakŻełącznakwota zadŁażenia
Gminy nie przekroczy.w źzadnymroku
budżetowymw okresielat 2010 - 2020
wskaznikaokreślonego
w art. I70 tejżeustawy' tj, 60% dochodówjednostki
samorząduterytorialnego'Najwyiszy wskaznik (5l,7 oń) udziaŁukwoty długu
ogołemw dochodachGminy występujew rokubudżetowym
2013.
W związkuZ powyiszym,postanowiono
jak w sentencjiuchwĄ.
POUCZENIE
1. Zgodniez art".I72 ust.2ustawyo finansachpublicznych,niniejsząopinię
na|eżyopublikowaćw terminie miesiąca od dnia przekazaniapiojektu
uchwaĘ budżetowejdo regionalnej izby obrachunkowejna zasadach

określonych
w ustawiez dnia6 wrzeŚnia 2001r. o dostępiedo informacji
publicznej
(Dz' U. Nr 112,poz,11'98,zpóźn.zm.).
2. Stosowniedo przepisuart. 181 ust. 2 ustawy o finansachpublicznych
opinię regionalnejizby obrachunkowejo prognozietącznejkwoty dtugu
j ednostki
Burmistrzj est obowiązanyprzedstawićorgarrowistanowiącemu
go przeduchwaleniembudżetu.
samorząduterytorialne
3. Na podstawiearI.20 ustawyz dnia7 puździernika1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych- od niniejszej opinii Burmistrzowi Czchowa
przysługujeodwołaniedo Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
w Krakowie w terminie14 dni od dnia doręczenianiniejszejuchwały.
Przewodniczący
Składuorzekającego
otrzymują:
1. Burrnistrz Czchowa,
2. Regionalna lzba Obrachunkowa w Krakowie,
3. a/a.
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