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z dnia 7 marca 2018 roku

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Anna Trałka - przewodniczący
2. Alicja Nowosławska-Cwynar - członek
3. Waldemar Wita lec - członek

po rozpatrzeniu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec na
lata 2018-2024 oraz uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok - działając na pod-
stawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (j.t. OzU 2016, poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (OzU 2017, poz. 2077)

postanawia

wydać pozytywną Opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec
określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie została
przekazana w formie dokumentu elektronicznego uchwała Nr XLI/214/2018 Rady Gminy
Niebylec z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Niebylec. Uchwała budżetowa Gminy Niebylec na 2018 rok Nr XLI/215/2018
Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2018 r. wpłynęła w dniu 6 lutego 2018 r.

W świetle art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu tery-
torialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, przedstawia opinię
w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, wy-
nikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, w tym relacji, o której mowa wart.
243 cytowanej ustawy oraz sposobu sfinansowania spłaty długu.



I. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024 oraz w uchwale
budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok zaplanowano:

1) Dochody ogółem w wysokości
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

52 684 528,49 zł, z tego:
38 102 208,86 zł,
14582319,63 zł.

2) Wydatki ogółem w wysokości
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

56 760469,72 zł, z tego:
36 006 690,30 zł,
20 753 509,42 zł.

3) Budżet został uchwalony z deficytem w kwocie - 4 075 941,23 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustalono przychody z tytułu długoterminowych
kredytów w kwocie - 4 075 941,23 zł.

4) Przychody ogółem w wysokości
- z tytułu długoterminowych kredytów
na finansowanie planowanego deficytu budżetu

4 075 941,23 zł,

4 075 941,23 zł.

5) Gmina Niebylec nie planuje rozchodów w 2018 roku.

II. Z prognozy kwoty długu Gminy Niebylec na lata 2018-2024, stanowiącej część wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Niebylec wynika, że:
spłata zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na finansowanie deficytu budżetu, w latach 2018-2024 będzie wynosiła:
- w 2019 r. - 479 961,23 zł i będzie stanowiła 1,21% planowanych dochodów budżetu

Gminy na ten rok,
- w 2020 r. - 719 196,00 zł i będzie stanowiła 1,85% planowanych dochodów budżetu

Gminy na ten rok,
- w 2021 r. 719 196,00 zł i będzie stanowiła 1,83% planowanych dochodów budżetu

Gminy na ten rok,
- w 2022 r. 719 196,00 zł i będzie stanowiła 1,81% planowanych dochodów budżetu

Gminy na ten rok,
- w 2023 r. 719 196,00 zł i będzie stanowiła 1,80% planowanych dochodów budżetu

Gminy na ten rok,
- w 2024 r. 719 196,00 zł i będzie stanowiła 1,78% planowanych dochodów budżetu

Gminy na ten rok.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że
w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącz-
nej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa wart. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa
wart. 89 ust. 1 i art. 90,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone wart. 89 ust. 1 pkt
2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami- i dyskontem od papierów wartościowych
emitowanych na cele określone wart. 89 ust. 1 i art. 90,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczo-
nych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budże-
tu, obliczoną według podanego wzoru.



W myśl art. 243 ust. 3 i 3a cytowanej ustawy, ograniczenia określonego w ust. 1 nie
stosuje się do:
1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa
wart. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami,

1a) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na reali-
zację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zada-
nia jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania
i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dys-
konta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a.

Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów warto-
ściowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpo-
wiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację pro-
gramu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finanso-
wanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszące-
go dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, ustala
się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Euro-
pejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład
krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków,
o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego
dochodu.

Zobowiązania z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego począw-
szy od 2018 roku, wynoszą:
- w 2018 r. 0,02% przy maksymalnym wskaźniku 7,90%,

w 2019 r. 1,54% przy maksymalnym wskaźniku 6,00%,
w 2020 r. 2,13% przy maksymalnym wskaźniku 4,75%,
w 2021 r. 2,05% przy maksymalnym wskaźniku 5,25%,
w 2022 r. 1,98% przy maksymalnym wskaźniku 9,59%,
w 2023 r. 1,90% przy maksymalnym wskaźniku 8,00%,
w 2024 r. 1,81% przy maksymalnym wskaźniku 8,85%.

Zatem nie zostanie przekroczony wskaźnik określony wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych.

Spłata zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w 2018 r. następować będzie w latach 2019-2024 z bieżącej nadwyżki budżetowej. Na
koniec 2024 roku nastąpi całkowita spłata zobowiązań.

III. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza, że relacja,
o której mowa wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na
koniec każdego roku budżetowego w latach 2018-2024 została zachowana.

W świetle powyższych ustaleń, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Niebylec
określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024.



Uchwała niniejsza, stosownie do art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, podlega publikacji przez Gminę Niebylec
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasa-
dach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicz-
nej (OzU 2016, poz. 1764).

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniej-
szej uchwały.

Otrzymują:
1. Rada Gminy Niebylec,
2. ala.


