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UCHWALA NTXIVi t2018

Skladu Orzekajqcego
Regionalnej tzby Obrachunkowej w Rzeszowie

. z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie: Opinii o przedloionym projekcie uchwa$t w sprawie Wielotetniej Prognozy
Finans owej Gminy Ko lb uszowa.

Dzialai1c na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust, 2 ustawy z drua7 paLdziemika 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (.t,: Dz.IJ.220L6 r. poz,561) Sklad Orzekaj4-
cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

iJ ,l :i

l. StanislawBiesiadecki

2, Maria Czarnik - Golesz

3, Miroslaw Paczocha

- przewodnicz4cy

- czlonek

- czlonek

po rozpatrzeniu przedlotonego projektu uchwaly w sprawie Wieloletnicj Prognozy Finan-
sowej Gminy Kolbuszowu na lata 2019 - 2029.

postanawia

przedloiony proiekt uchwaly w sprawie wieloletniej progno4y Jinansowej wraz z objainie-
niami x,aopiniowai po4ytywnie z uwagq,

Uzasadnienie:

Burmistrz-Kolbuszowej Zwzqdzeniem Nr 618118, z dnia 15 listopada 2018 roku
,,w sprawie przedlozenia projektu uchwaly sprawie uchwalenia budtetu Miasta i Gminy Kol-
buszowa na 2019 rok wraz z projektem uchwoly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2019 - 2026", wraz projektem uchwaly budZetowej na rok 2019 przedloiyl projekt
uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zaopiniowania. Projekt ww. uchwaly w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z obja6nieniami wplyn4l w formie dokumentu elek-
tronicznego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 15 listopada 2018 r.



Przedlo2ony projekt uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera:

1) Wieloletni4 Prognozg Finansow4 wraz z prognozq kwoty dlugu na lata 2019-2029, stano-
wi4cq zal4cznikNr 1 do projektu uchwaly, opracowanq w formie zestawienia tabelarycznego
z uwzglqdnieniem danych dotyczqcych lat 2016 - 2029, w zakresie dochod6w i wydatk6w,
z dalszym podzialem wynikaj4cymz art.226 ust.l i 2 ustawy o finansach publicznych

a) WielkoSci zaplanowanych wydatk6w biehqcych w poszczeg6lnych latach prognozy nie
przel<raczaj4 wielkoSci dochod6w bie24cych, wobec powy2szego warunek wynikajqcy z t.
242nst.1 ww. usta'*y o finansach publicznych zostaje spelniony.

b) Relacja l4cznej kwoty splat rat kredyt6w i poLyczek, wykupu papier6w wartodciowych
oraz potencjalnej splaty kwot wynikajqcych z udzielonych porgczerl i gwarancji, o kt6rej
mowa w art. 243 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych w latach 2019 - 2029 zostanie
spelniona. Dokonujqc analizy przyjgtych na 2019 rok wartoSci, z uwzglgdnieniem cipaq-
cych na jednostce zobowiqzafi z tytulu splat zaci1gnigtych kredyt6w i po?yczek w kwocie
4.504,911 zl' oraz koszt6w obslugi zadtnLenia w kwocie 1.010.000 zN,lqczna kwota splat
zobowiqzafi stanowi 7 ,I4yo planowanych na dany rok bud2etowy dochod6w budzetu gmi-
ny, przy dopuszczalnym na rok bud2etowy 2019 wskaZniku 7,23yo planowanych docho-
d6w. W pozostalych latach objgtych prognoz4 powyhszarelacja r6wniez zostanie spelnio-
na.

c) Prognozowana kwota dlugu jednostki na koniec roku budZetowego 2019 po uwzglgdnieniu
planowanego zadfuzenia na koniec roku budzetowego 2018 w kwocie 30.942.065,93 zl.,
planowanych w roku 2019 przychod6w z tytutru zaci4ganych kredyt6w i poZyczek w kwo-
cie 14,837.564 zL., orazrozchod6w z tytutu splaty wczeSniej zaci4gnigtego zadlu2enia w
kwocie 4.504.911 zl., z t5rtulu kredyt6w i po?yczek stanowid bEdzie 41.274.718,93 zN,, tj.
ok. 38,60/o planowanych dochod6w budZetu.

2) WykazPrzedsigwzigC do Wieloletniej Prognozy Finansowej, o kt6rych mowa w art.226
ust. 4 u. f. p. stanowiqcy zal4cznik Nr 2 do projektu uchwaly, obejmuje przedsigwziqcia, kt6-
rych mowa w art. 226 ust.3 i 4 u.f.p., stanowiqce kontynuacje zlat wczelniejszych zaplano-
wane do roku 2020 jest poprawny.

3) Zaplanowane dla Burmistrza Miasta zawarte w $ 4 projektu uchwaly upowa2nienia do za-
ci4gania zobowiqzuh zwiqzanych z realizacjq, przedsigwzigi, o kt6rych mowa w art. 226 tsst. 4
pkt. I ustawy o finansach publicznych sQ poprawne.

4) Zawarte w $ 5 i 6 upowaZnienie do zaciqganiazobowi4zai z tytulu um6w, kt6rych rcaliza-
cja w roku budzetowym i latach nastgpnych jest niezbEdna dla zapewnienia ci4gtroSci dziala-
nia jednostki i z kt6rych wynikaj4ce platno6ci wykraczajqpoza rok budzetowy, oraz do ich
przekazaniakierownikom jednostek organizacyjnych na czas okreslony s4 poprawne.

;:r1ff::zonei 
wietiletniej Prognozy Finansowej dolaczono obj#nienia opisowe $zyiQ-

W przedlokonych objaSnieniach brak blitszychdanych na temat zastosowanych w tabeli Nr 1

WPF wyt4czeh, o kt6rych mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z objaiiniefi za-
wartych w pkt. 2.4 wynika,2e ,,Gmina Kolbuszowa nie posiada w swoim zadluieniu lcredytdw
i poiyczek, ktdre dotyczq splat rat bedytdw i poiyczek z terminem nie dluiszym nit 90 dni po

2



zalCIficzeniu proiektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych Srodkdw oraz zgodnie z art.
243 ust, 3a". W tym zakresie naleZy ponownie przeanalizowai zasadnoSC zastosowanych
wylqczeh i uzupelni6 objaSnienia do WPF.

Opiniuj4c powy2sze materialy Sktad Orzekaj4cy stwierdza, Le dane wykazane w przedlozo-
nych materialach w zakresie okreSlonym w art. 229 wtawy o finansach publicznych zgodne
s4 r6wnie2 z przedlozonym projektem uchwaly budzetowej na rok zoLg.

Oceniajqc caloSC material6w przedloZonych przez Burmistrza Kolbuszowej w wykonaniu
obowiQzku wynikaj4gggo z ptzepisu art. 238 ust. I ustawy o finbnsach publicznych Sklad
Oruekajqcy stwierdza, i2 stanowii one mog4 po dobry matlrial do dalszylh prac zmierzajq-
cych do uchwalenia WFF na 2019 rok.

Pouczenie:
p! {niejslej uchwa}y sfu2y odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie
l4 dni od dniajej dorgczenia.

Otr4ymujq:
1) Burmistrz Miasta i Gminy
2) ala




