
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
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w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świlcza

w wieloletniej progrozie finansowej Gminy Świlcza na lata 2015-2026.
określonej

43.014.910,97 zł,

39.621.566,97 zł,

3.393.344,00 zł,

1.683.795,00 zł'

41.059.869,13 zł ,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie :
1. Maria Czarnik - Golesz przewodnicząca

2. Janusz Mularz członek

3. Waldemar Witalec członek

po rozpatrzeniu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata
2015-2026 oraz uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 rok,

działając na podstawie art. 13 pkt 10, art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 230 ust.
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

postanawia

wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świlcza określonej

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2015-2026.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwały

Rady Gminy Świlcza z dnia 26 stycznia 2015 r.: Nr IV/20/2015 w sprawie uchwalenia Wielolet
niej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2015-2026 oraz uchwała budżetowa Gminy
Świlcza na 2015 rok Nr IV/19/2015.

W świetle art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, regionalna izba obrachunkowa na
podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletn iej prognozy finansowej
oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu

jednostki samorządu terytorialnego wynikającej 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 oraz w uchwale budżetowej Gminy Świlcza na 2015 rok
zaplanowano:
1) Dochody ogółem w wysokości

z tego:
• dochody bieżące

• dochody majątkowe I
w tym ze sprzedaży majątku

2) Wydatki ogółem w wysokości

z tego:



W myśl art. 243 ust. 3 i 3a bytowanej ustawy ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje
się do: I

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
realizację 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 dłuższymi niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania
i otrzymaniu refundacji z ty ćh 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 1ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościo
wych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio
emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projek
tu 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 finansowanych tymi zobowią

zaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom fi
nansowania ze środków, o których mowa IN art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdys
kontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ta
kiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wy
sokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa wart.
5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

Z przywołanych powyżej danych, wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Świlcza na lata 2015-2026, wynika , że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony wart.
243 ustawy o finansach publicznych.

W świetle powyższych u~taleń, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Świlcza określonej w wielo
letniej prognozie finansowej Gminy Świlcza na 'ata 2015-2026, jak w sentencji.

Uchwała niniejsza, stosownie do art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, podlega publikacji przez Gminę w terminie siedmiu dni od dnia otrzy
mania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wrze
śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od uchwały Składu Orzekająbego służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie '14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
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Otrzymuja:
1. Wójt Gminy Świlcza

2. Aa
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