
REGIONALNA IZBA OBRACHU NKOWA
w RZESZO

35 - 064 Rzeszów, ul.

Uchwała Nr 10/55/20'13
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Składu orzekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowej

w sprawie opinii o możliwości sfiaty kredytu długoterminowego w kwocie
1.148'273,06 zł (słownie jeden milion sto czterdzieści osień tysięcy dwieście
siedemdziesiąt tny złote sześć groszy) pnez Gminę Roźwienica'

.^_^Działając na podstawie ań.13 pkt'l iart.'19 ust.2 ustawy zdnia7 pażdziernika
1992^r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. u. z2o1z r., poz. 1113) ar|. g1
ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1'87, poz.
1240) oraz $ -2.-rozpoządzenia Prezesa Rady Ministrów i ania to tipca 2óółr.
w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz
szczegółowej organizacii izb, liczby członków kolegiuń i trybu postępowanii 1Dz. U.
Nr 167, poz. 1747) Skład ozekający Regionalnej lzby obrachunkor)vej w Rzeszowie
w osobach:
1 .Krzysztof Wacek
2.Urszula Pisarska
3.Iwona Szymańska

przewodniczący
członek
cz{onek

Uzasadnienie
28 czerwca 2013 roku, Wójt Gminy
lzby Obrachunkowej w Rzeszowie
spłaty kredytu długoterminowego

lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu

po rozpatzeniu wniosku Wójta Gminy RoŹwienica z dnia 28 czerwca 2013 r.
o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu, postanawia
pozyĘwnie zaopiniować możliwość spłaty kredytu długoterminowego
w kwocie 1'148'273,06 zł'

Zaządzeniem Nr 4.0.0050.29-2013 z dnia
RoŹwienica postanowił wystąpić do Regionalnej
z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości
w kwocie 1.148.273,06 zł.

Wniosek wpĘnął do Regionalnej
2 sierpnia 2013 roku.
Skład orzekający w oparciu o przedłożone paez Wnioskodawcę oraz posiadane
dokumenty i sprawozdania ustalił co następuje:'l. Uchwałą Nr 236/XXXlV/20't3 z dnia 26 czerwca 2013 r. Rada Gminy w

RoŹwienicy postanowiła zaciągnąć długoterminowy k1edyt w wysokóści
1.148.273,06 zł (słoivnie jeden milion sto cńerdzieści osiem-tysięcy ówieście
siedemdziesiąt trzy złote sześÓ groszy) z tego na pokrycie plańowanego
deficytu w kwocie 900.065,44 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętyóh
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ząa.ZOi,aż zł.
Harmonogram spłaty opiniowanego kredytu przedstawia się następująco:

fT,ąRlAT

l lość Żalącznikó w-

w Rzeszowie



rok 20'l5 kapitał 5.000 zł' odsetki 56.380 zł
rok 2016 kapitał 5.000 zł' odsetki 55.086 zł
rok 2017 kapitał 50.000 zł' odsetki 54.400 zł
rok 2018 kapitał 50.000 zł' odsetki 50.460 zł
rok 2019 kapitał 50.000 zł' odsetki 46.220 zł
rok 2020 kapitał 50.000 zł' odsetki 41.950 zł
rok 2021 kapitał 50.000 zł' odsetki 37.333 zł
rok2022kapitał 199.600 zł, odsetki 32.451 zł
rok 2023 kapitał 169.600 zł, odsetki 27.3o0 zł
rok2024 kapitał '100'000 zł, odsetki 21.854 zł
rok 2025 kapitał 150.000 zł' odsetki 16.101 zł
rok 2026 kapitał 150.000 zł, odsetki '1 1 .083 zł
rok 2027 kapitał 'l 19.073,06 zł' odsetki 1 1 .609 zł

. 
razem kapitał 1.148.273,06 zł, odsetki 462.227 zł

2' RealizaĄa d och odów i wydatków b udżetowych Gm iny RoŹwien ica za r ok 20 1 2
plzedstawia się następująco:

a) planowane na 2012 r. dochody w kwocie 2'l'309.094'54 zł Wykonano
w WysokoŚci 20.460.548'95 zł' Ij.96,o2 ok,

b) wydatki planowane w kwocie 21 .797.396,75 zł wykonano w wysokości
20'579'31 1,73 zł' tj. 94,41 o/o.

c) budżetza 2012 r. zamknął się deficytem w kwocie 118'762,78 zł.
d) Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku 2012 (10.974.651,74 zł)

do wykonanych dochodów (20.460.548'95 zł) wynosi 53,64 o/o i nie
przekracza limitu 60% określonego w art.170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.

3. Uchwalony na 2013 rok budŹet wg. stanu na dzień 15 lipca 2013 r.

przewiduje:
a) osiągnięcie dochodów w vvysokości 20.921.824,70 zł
b) realizację wydatków w wysokości 21.821.890,14 zł
c) deficyt budzetu w Wysokości 900.065'44 zł
d) spłatę zobowiązań z $Ąułu zaciągniętych kredytów i poŹyczek

- 2.548.319 zł
e) Źródło finansowania deficytu oraz spłaty zobowiązań z tytułu woześniej

zaciągniętych kredytów i poŻyczek w łącznej wysokości 3'448.384,44 zł
- kredyty i poĄczki bankowe w łącznej Wysokości 3.298'273,06 zł oraz
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środkóW
publicznych w kwocie 150.'l11,38 zł'

f) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poĄczek w kwocie
7.312.383'06 zł, w tym na:
_ pokrycie występującego w ciągu roku p.zejściowego deficytu budżetu
w kwocie 4'014''110 zł
_ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.065'44 zł
_ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tfułu zaciągniętych
kredytów i poŻyczek w kwocie 2.398.207,62 zł

4. Realizacja dochodów i wydatków za ll kwańał 2013 r. przedstawia się
następująco:



a) dochody budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach
budŹetowych za ll kwańał 2013 roku planowane w wysokości
20^'875.524,70 zł wykonano w kwocie 8.9b6.218,73 zł' co stanowi
42,670/o

ze sprawozdaniem o wydatkach
2013 roku planowane w wysokości
w kwocie 9.098.475,89 zł, co stanowi

b) wydatki budzetowe zgodnie
budżetowych za ll kwartał
21.77 5.590,14 zł zrealizowano
41,79 o/o,

c) na dzień 30 czerwca 20.13
w kwocie 192.257,16 zł,

roku w budzecie gminy wystąpił deficyt

d) w ll kwartale 2013 roku wykonano rozchody z tytułu spłaty
'zaciąniętych pożyczek i kredytów w wysokości z'zós.ols zł.5. Na dzień 31 grudnia 2O1'2 r. Gmina RoŹwienica posiadała zadłuzenie z tytułu

długoterminowych kredytów ipozyczek w kwocie 10.974.651,74 zł. Wioku
2o13 Gmina planuje zaciąnąć kredyty i poŻyczki w kwocie g.2ó8.273,06 zł'
Harmonogram spłaty długu w twoóió lą.ziz.szą,ao zł w latach zóB-zozzprzedstawia się następująco:

rok2013 kapitał 2.548'319 zł odsetki 554.758,11 zł
rok 201 4 kapitał 2'l 6.400 zł, odsetki 497'40O zł
rok 2015 kapitał 502.407,76 zł, odsetki 615.000 zł
rok 2016 kapitał 1 .062.200 zł, odsetki 650.000 zł
rok2017 kapilał 1.142.783 zł, odsetki 650.000 zł
rok 2018 kapitał 1 .392.200 zł, odsetki 550.000 zł
rok 2019 kapitał 1.737.542 zł, odsetki 530'000 zł
rok2020 kapitał 1.657.800'zł, odsetki 480.000 zł
rok 2021 kapitał 1 .275.000 zł, odsetki 450.000 zł
rok 2022 kapitał 299.600 zł, odsetki 410.000 zł
rok 2023 kapitał 369.600 zł, odsetki 300.000 zł
rok2024 kapitał 380'000 zł, odsetki 310.000 zł
rok 2025 kapitał 249.600 zł' odsetki 310.000 zł
rok 2026 kapitał 202.000 zł, odsetki 260.000 zł
rok2027 kapitał297.473,06 zł, odsetki 260.000 zł
rok2028 kapitał400.000 zł, odsetki 25O.OOO zł
rok 2029 kapitał 400.000 zł, odsetki 25O.OOO zł
rok 2030 kapitał 140.000 zł' odsetki 250.000 zł

razem kapitał 14.272.924,82 zł, odsetki 7'577'158,11 zł

6. Sytuacja finansowa Gminy RoŹwienica w latach spłaty zaciąganego kredytu,
którego dotyczy niniejsza op|nia, będzie ksztaftowaia siĘ nast{pująclo:



Rok

Dochody Wvdatkl

Deficyt - /
nadwvżka +

Rozchodv i

Wskaźnik
15%.
Relacja z
art .243 Przychody

Kwota długu
na koniec roku

Wskaźnik
600/".

w tvm bieżace w wm bieżace
koszty
obsluoi dłuou

po uwzgl.
wvlaczeń

w tym kredyty
ipożyczki'
oblioacie

Możliwa
relaąa z
ań-- 243

2013

20 875 524,70 21 775 590.'14

-900 065./t4

2 548 319,00 14,86Yo 3 448 344/4
11 724 605.82

56.16%

17 193 638.70 18 433 036.27 554 758.',t'l 14.860/" 3 448 384.44 2.59%

2014

'19 982 920,00 19 766 520.00

216 400.00

216 400.00 3,s7% 0.00

11 508 205.82

57,59To

19 654 400.00 '16 201 971.00 497 400.00 3,57% 0.00 5.O9o/d

20't5

17 909 000.00 17 406 592,24

502 407.76

502 407,76 6.24yo 0.00

11 005 798,06

61.45Vo

17 909 000.00 16 690 600.00 615 000,00 6.240/" 0,00 9.42Y0

2016

18 700 000.00 17 6s7 800.00

1 062 200,00

'1 062 200.00 9,16yo 0.00

9 943 598,06

53.',t70/.

18 700 000.00 16 559 500.00 650 000,00 9.160/0 0.00 1.30Vo

2017

18 800 000,00 17 657 217.O0

1142783.00

'l 142 783.OO 9.54o/o 0,00

8 800 8'15.06

46.8'.to

'18 800 000.00 16 268 960.94 650 000.00 9.540/o 0.00 't2j8%

2018

'18 700 000.00 17 307 800.00

1 392 200,00

1 392 200.00 10.39% 0.00

7 408 615.06

39,62%

18 700 000.00 16 313 400.00 550 000.00 10.390/o 0,00 10.57%

20'19

18 900 000.00 17 162 458,00

't 137 542.OO

'l 737 542.00 12.000 0.00

5 671 073.06

30.01%

18 900 000.00 't7 162 458.OO 530 000.00 12.OOo/o 0,00 12.56Vo

2020

18 900 000.00 17 242 200.00

1 657 800,00

1 657 800.00 1,3',t%o 0.00

4 0't3 273.06

21.23%

18 900.000.00 17 242 200.00 480 000.00 '11 .31o/o 0.00 11.8'l%

2021

18 900 000.00 17 525 000.00

1 275 000.00

1 275 000 00 9.1304 0.00

2 73A 273.06

14.49o/o

18 900 000.00 17 605 000.00 450 000.00 9.130/. 0,00 10 '24o/Ó

2022

18 900 000,00 18 600 400.00

299 600.00

299 600,00 3.7'yo 0.oo

2 438 673.06

12.9oÓ/a

18 900 000.00 18 420 400.OO 410 000.00 3.750/. 0,00 8 '27oń

2023

18 900 000.00 18 530 400.00

369 600,00

369 600,00 3.54Ó/o 0.00

2 069 073,06

10.95Ó/o

18 900 000,00 18 120 400,00 300 000,00 3,54% 0,00 6.05%

2024

19 100 000.00 18 720 000.00

380 000.00

380 000.00 3,6't% 0.00

I 689 073,06

8.84Vo

19 '100 000.00 18 611 000.00 310 000.00 3.610/" 0,00 4.1OYo

2025

19 100 000.00 18 850 400.00

249 600.00

249 600.00 2,93% 0,00

1 439 473.06

7 ,54%

19 IO0 000,00 18 290 400.00 310 000.00 2 g30a 0,00 3,O7%

2026

19 100 000.00 18 898 000,00

202 000,00

202 000.00 2,42Vo 0.00

1 237 473.06

6.4Ao/o

19 100 000.00 18 198 400.00 260 000,00 2.42yo 0,00 3,64%o

2027

19 100 000.00 18 802 526.94

297 473.06

297 473.06 2.920/o 0,00

940 000.00

4.92Vo

19 '100 000.00 1A 291 409.44 260 000.00 2.920/o 0.00 3.84Vo

2028

18 100 000.00 17 700 000.00

400 000,00

400 000.00 3,59% 0,00

540 000,00

2.98%

18 100 000.00 17 700 000.00 250 000.00 3,59% 0.00 4.4Oo/o

2029

'18 900 000,00 18 500 000.00

400 000.00

400 000,00 3.4404 0,00

140 000,00

O.74o/o

18 900 000.00 18 s00 000,00 250 000.00 3.44% 0.00 3.720/0

2030

19 100 000,00 18 960 000.00

140 000.00

140 000,00 2,04Yo 0,00

0,00

0.00%

19 100 000.00 18 960 000.00 250 000.00 2.04vo 0.00 2,850/0



Skład ozekający stwierdza, że :- w 'roku 2013 plan 
. 
spłaty zaciąganego kredytu odpowiada wymogom

3''.t ].6^9 
ust. 1_ustawy z dnia 30 czerwóa zOós r. o fińansach puoil.inv.ń ioi_u.Nr 249, poz. 2104 ze zm''). stanowiącego, Że łączna łwota pzy|aJłłv.ń o"spłaty w danym roku budżetovvym iat-długoterminowycn tieayt'ów i'poźyczeł

Y.|a| z należnymi W danym roku ódsetkami 
' od ałlgoterńiniwycn

i kótkoterminowych kredytów i pożyczek, wykupów długoterminońil"ń ń"pióio*wańościowych wraz z należnymi odsetkimi idyskóntem oo emióviańvcrl
długoterminowych i krótkotermlnowych papierów wirtościowych i potenciainvcrl
spłat kwot- wynikających z udzielonycń poręczeń oraz gwarancji nie' mózepzekroczyć 'l5 % planowanych na dany rok budzetowy dochod'ów jednostki
samoządu terytorialnego;
-. w-.roku 2013 wysokośÓ zadłuŻenia Gminy nie przekracza limitu długu
określonego w arŁ' 170 ustawy z dnia 30 

'cze*ca 
2005 r. o finansachpublicznych, zgodnie z którym łączna kwota długu jednostki 

-."ńooiju
'terytorialnego na koniec 

'.roku .bńżetowego nie może przekro czyć aiólońwykonanych dochodów ogółem tej jednostki ń rym roku ouozótowyń, n|iomiastw trakcie roku budżetowego łączna kwoti długu jednostk1 ;ń;;;;'
terytorialnego na koniec kwańału. nie może przekń c.źe aoói" pti;;;;y';
:ji:ya*y ?ud'zetowym.dochodów tej jednośtki. ograniczeń tv.r' ńi" .to.'ui"slę 0o.emltowanych papieróW. wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganychw związku ze środkami. określonymi w umońie zó*ait;1 . ńoońiói"'dysponującym funduszami strukturilnymi lub Funduszem'spojnosci 

-uńii
Europejskiej.
- y FĘ.n 2u4-2016 plan spłaty. zaciąganego kredytu odpowiada wymogom
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia zoog r. ó finanśach publicznych ''góóńi"
z którym w roku budżetowym oraz w każdym roku następują.iń ń-;k"budżetowym reJacja łącznej kwoty pzypadających w danym ółu'oóa."io*v' 

'spłat rat kredytów i poŻyczek, o którycń inowi w art. eg usi. t pxtz-l orazai. sio,wraz z naleŻnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, 
" nJrv.n

mowa W ań. 89 ust. 1 i ań. 90; wykupu papierów wań-ościowych emitowanycn'ńa
cele określone w ań. 89 ust. 1 pkt 2-4 orżz ań. 90 wraz z naleŻnymi odsetkami
i dyskontem od papierów wańościowych emitowanych na cele określone w art. 89
ust. '1 i art. 90; potencjalnych spłat kwot wynikajĄcych z udzielonycn poĘćzen
i gwarancji;

. do planowanych dochodów ogółem budżetu nie moŹe pzekroczyć średniej
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich tzech lat rólacji jej ooctrooów
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraź póńnieisionycn
o wydatki bieŻące, do dochodów ogołem budżetu. bgrjniczerł tych nie stósu;e się
do. emitowanych papierów wartośóiowych, kredytóń i pozyczók zaciąganycn-w
związku z.zawartą umową na realizację zadania finansówanego ,"riaińiip^
środków z budżetu Unii Europejskiej'

. . .Biorąc pod uwagę realizację budżetu Gminy RoŹwienica w 2012 r. oraz
zakładane wielkości dochodów w latach 2013 - 2030 Skład orzełaiący
Regiona|nej lzby obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza, że Gmina nozwieiltispełnia wymagania formalne i prawne spłaty w latach 2o13-2o3o
długoterminowego kredytu w kwocie 1.148.273,06 zi 1słownie jeden milion sto
czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdzies|ąt tizy złotó sześć groszy;1
zaciąganego na sfinansowanie planowanego a-encflu budżetu w 

-twoćie



900.065'44 olazna spłatę WczeŚniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek w kwocie 248.207,62 zł, określone w ań. '169 i art. 170 ustawy z dnia
30 czenłca 2005 r. o finansach publicznych i w art. 243 ustavvy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

W świetle povyyzszego Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej
w Rzeszowie uchwalił jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie zart.20 ust 1 ustawy zdnia7 paŹdziernika 'l992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium lzby w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Otrzvmuia:
Wójt Gminy RoŹwienica
ala.

*m;.""


