UchwałaNr S.O.VIII 1426-2l|011|
SkładuOrzekającegoKolegium Regionalnejlzby o brachunkowej
w Krakowie
z dnia 3 marca 2011r.
p|anowanejkwoty długuGminy Czchów.
w sprawie:opinii o prawidłowości
1992r. o regionalnych
Na podstawieart. 19 ust.2 ustawyz dnla7 październtka
poz.
(Dz.
z200|
r.
55,
577
zpóźn.
nn.), art,230ust.4
lzbachobrachunkowych U.
Nr
ustawyzdnia2T sierpniaŻ009r. o finansachpublicnrych(Dz.U. Nr 157,poz. 1240z
późn. zm.) . Skład orzekający Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w
Krakowie w osobach:
Przewodnicząca: Patrycj a Kru pa
Członkowie:Anna Polak
Krystyna Imioło
po zapoztlaniusię zprzedłozonąuchwałąw sprawiewieloletriej prognozyfinansowej
oraz uchwałąbudżetową
postanowił:
pozytywniezaopiniowaćprawidłowość
p|anowanejkwoty długuGminy Czchów
UZASADNIENIE
W dniu 3 lutego 2011 roku do RegionalnejIzby Obrachunkowejw Krakowie
ZespofuZamiejscowegow Tarnowiewrz zUchwałąBu&żetowąGminy Czchów na
20II r., Nr IV/19/20I|z dnia 28 stycznia2aII t,, wpłynęła
uchwałaNr IV/20l2011
Rady Miejskiej w Czchowie z dnta 28 sĘcania 201l r. w sprawie prryjęcia
WieloletniejPrognozy FinansowejGminy Czchów na lata 20II-2021. W dniu 28
lutego2afir,lwtynęła uchwałazmieniającauchwałęw sprawiewięloletrriejprognozy
finansowejGminy Czchów Nr Yl26l20II z dniaZllutego 20tt r,
1. w wynku analtzy ptzedłoionych do Regionalnej tzby obrachunkowej ww.
dokumęntów, Skład orzekający uznał,,iż prognoza kwoty długu Gminy
Czchów stanowiącaczęść,
wieloletriej prognozy finansowej Gminy Czchów
zastałasporządzonaz uwzględnieniemobowiąpującychprzepisów prawa'
a w szczególnościafi. 226 ust' 1 pkt 6, art. 227 ust. 2 jak również art' 229
ustawyz dnia27 sierpnia}0D9r. o finansachpublicmych.
2. Prognoza kwoty dtugu obejmujeokres roku budzetowego20II oraz kolejne
lata do roku 202|. Przyjętew niej wartościdla2011 roku są spójne w zakresie
wyniku {inansowegoi n^tiązanychz tim kwot przychodów i rozchodów
z arralogicznymiwielkościami
ujętymiw Uchwale Budzetowejna 2011 rok.

Jak wynika z prognozy kwoty długu, zapewnione zostało przesffzeganie
przepisów ustawy doĘczących uchwalania i wykonywania budżetów
w następnychlatach, określonychw art. 242 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, gdyżplanowanewydatki biezące nie są wyisze niz planowane
dochodybieiącepowiększoneo nadwyżkębudzetowązlatubiegĘchi wolne
środki,o których mowaw art. 2l7 lust.2pkt6 ustawyo finansachpubliczrych.
3. Prognoza kwoty długuobejmujeokres, w jakim przewidziano pełnąspłatę
zactagniętychzobowiązań. Z dokumęntutego wyrrika,ze wysokość
dtugu,jak
również łącane obciąŹenie budżetu Gminy
spłatami długu
w latach 20|| _ 2013 ruę przek'racza,obowiąpującychw latach 2O|0 _ 2O!3,
limitów zadłużęnia
przepisamiart. 169i afi. 170ustawyz drua30
określonych
częrwca 2005 r. o finansachpublicznych,które na podstawieart. I}t ust. 7
ustawyz dnia 27 sierpnia2009 r' Przepisy wprowadeające
ustawęo finansach
publicznych(Dz. U. Nr I57 poz. |24I z późn.zrrr.)
zostĄ uffzymanew mocy
do 31 grudnia2013roku.Natomias!mozliwośóspłaĘzadłużeniapo
roku 2Ol3
zdeterminowana
będziepoziomemindywidualnegowskaźrika,o którym mowa
w art' 243, z uwzględnieniemafi, 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'
o finansachpublicznych.Przedstawionaprzez Gminę Czchów ptognozakwoty
dfugowykazuje,Że począwszyod 2014 roku tocznawartośóobciąŻeńbudzetu
spłatądługu,kosztamijego obstugido planowanychdochodówogółembudzefu
danego roku nie przek'taczaśredniejarytmetycznej. z obliczonych dla
bezpośredniopoprzedzającychdaoy rok trzech lat - relacji dochodów
bieżących,powiększonycho wptywy uzyskane ze sprzedazy mająt|<u
oraz
pomniejszonycho wydatki bieżącedo dochodów ogółem.Skład orzekający
zauważaprzytym,ze indywidualnewskazrrikizadłużeniaGminy
po 2013 roku
zostaĘ aktualnieobliczone w oparciu o prognozowanewielkościdochodów
oraz wydatków biezących, podczas gdy w przyszĘch latach będą one
wyliczane na podstawiewielkościwynikających ze sprawozdańz ostafirich
ffzech lat, cry|i w oparciu o faktyczrie wykonanewielkości.oznacza to, że
rzecą1wiste mozliwościGminy w zakresie spłaty zobowiązń mogą byc
wówczas inne, a więc takŹeniższeniz obecnieprognozowane.
Uwzględniającpowyższe,Składorzekającypostanowil,jak we wstępie.
Pouczenie
1. Zgodnle z art. 20 powołanejustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
od niniejszej opinii Składu orzekającego, przysługuje moznośó wniesiónia
odwołaniado Kolegium RegionalnejIzby obrachunkowejw Krakowie w terminie
14 dni od dniajej doręczenia.
2. Stosownie do przepisu art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 2 ustawy o finansach
publiczrych, niniejsza opinia winna byó opublikowanaw terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Regionalnej lzby obrachuŃowej, na zasadach określonych

w ustawięz dnla6 września20aI r. o dostępiedo informacjipublicznej(Dz, U. Nr
||2, poz, II98 z późr.,nrt,).
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
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UchwałaNr S.o.VIII l426.3l|ot|t
Składu Orzekaj ącegoKolegi um Regional nej Izby obrach unkowej
w Krakowie
z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie: opinii o moż|iwościsfinansowania deficytu przedstawionego
w UchwaleBudżetowejGminy Czchów na 2011rok
Działającna podstawieart' 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puździernika|992 r.
o regionalnychizbachobrachunkolvych
(Dz.IJ. z2O0I r. Nr 55, poz.577zpóźn. zm.)
oraz art.246 ust.3 ustawyz dnia27 sierpnia20A9r. o finansachpublicznych(Dz.IJ.
Nr l57, poz. 1240 z późr'. zm.) _ Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowejw osobach:
Przewodnicząca:Patrycja Krupa
Członkowie:
Anna Po|ak
Krystyna Imioło
po zapon|aniusię zprzedstawionąUchwałąBudżetowąGminy Czchów na 201lrok
postanowił
pozytywnie zaopiniować możliwość
sfinansowania deficytu przedstawionego
w UchwaleBudżetowejGminy Czchów na 2011r.
UZASADNIENIE
W dniu 3 lutego 2afi r. do RegionalnejIzby obrachunkowejw Krakowię
ZespołuZamiejscowegow Tarnowie nupłynęła
UchwałaBułiętowa dminy Czchów
na 20|l rok Nt IYlI9l2011 Rady Miejskiej w Czchowiez dnta28 sĘc7ria 2OII r.'
która zmięnionazostała
uchwałąnr Yl25l2O1lRadyMiejskiej w Czchówię z dnia25
lutego2011r..
W Uchwale BudzetowejGminy Czchów zaplanowanodochody w wysokości
24.494.753ń oraz wydatki w wysokości28.486.089 zł. Wykazarryóefrcyt budzefu
Gminy Czchów plarrowanyna rok budzetowy2011wynosi s'qgt.sśaa. Przedł.oiona
Uchwała Budżetowa zaktada, iż, deficyt ten zostarrię pokryty przychodami
pochodzącymiz następującychźródeł,przewidzianychw art' 2ti ust. 2 ustawy
o finansachpublicznych,tj.:
a) zacirynięĘchkredyów w kwocię I,579.424zł.
b) zaciągniętych
poĘczek w kwocię2'4t1.9l2 zł.
Przedstawione w Uchwale Budzetowej źródł'apokrycia deficytu oraz
planowanelnvoty - nię budzązastzezeńz punktuwidzeniaiih lęalności.Jik wynika
z prognozy kwoty długuGminy Czchów na |ata: 20|1 - 202I, stanowiącejizęść
Weloleffriej Prognozy FinarrsowejGminy Czchów (uchwałanr Yl26l2OII z dnta25
lutego 20|I r.) plarrowarrezadłuzetieGminy, nie przekroczyw latach: 2O|I _ 2013
dopuszczalnych wskazników zadtużeruajednóstki samorządu terytorialnego

określonychw art. 169 i art. l70 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r' o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2t04 z późr..nnian.)w zwią.zkuz art. l2I ust. 7
ustawy z dnta 27 sierpnla 2009 r. Przepisy wprowadzająceustawę o finansach
publiczrrych(Dz. U. Nr !57, poz. t24| z późn,zrnian'),a w latach:2014_ 202I rue
buÓiętów jednosteksamorząduterytorialnego
spowodujenaruszeniazasaduchwalarria
określonychw art. 242 i 243 ustawy z dnla 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Mając powyzsze na uwadze, Skład Orzekający postanowiłjak w sentencji
uchwĄ.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 powołanejwyżej ustawy o regionalnych izbach
obrachurrkowych,od niniejszej uchwaĘ słaĘ odwołanie do Kolegium
RegionalnejIzby obrachunkowejw Krakowie w tęrminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
2. Zgodnteart. 246 ust.3 ustawy o finansachpublicznych przedmiotowaopinia
jest publikowanaw terminie 7 dni od dnia jej otrzymaniaod regionalnejizby
w ustawięz dnia 6 września200Ir.
na zasadachokreślonych
obrachunkowej
o dostępiedo informacjipublicmej(Dz. U. Nr Il2, poz. 1198,zpóźn. zn.).

Przewodnicząca
Składuorzekającego
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