
RE GIONALNA. IZB A OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE ,/

35-064 Rzosz6w, ul. Mickiewicza aOW

UGHWALA Nr 2t *9 12023

z dnia 17 stycznia 2023 roku

SKTADU ORIEKAJACEGO

REGTONALNEJ IZBiT OBRACHUN KOWEJ

w RZE.BZOWTE

w sprawie: prawidlowo6ci planowanej kruoty dlugu Gminy Kolbuszowa okre6lonej
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa
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Sklad Orzekajqcy Regionalnej

1. Ryszard Kata

2. Alicja Nowoslawska-Cwynar
3. Waldemar Witalec

1) Dochody og6lem w wysoko6ci
z tego:
. dochody bie2qce

lzby Obrachunkowejw Rzeszowie w osobach:
- przewodniczqcy

- cztonek
- czionek .

po rozpatrzeniu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kol-
buszowa na lata 2023-2030 oraz uchwaly bud2etowej Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,

dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 10, art. 19 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992 r. o regional-
nych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U,2202?-t.poa,2668) orazarl.230 ust.4 ustawyzdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.22022r. poz.1634zezm,),

postanawia

wyda6 pozytywnq opinig o prawidlowo6ci planowanej kwoty dlugu Gminy Kolbuszowa okre-
Slonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2023-2030.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2023 r. wplyngly do llegionalnej tzby Obrachunkowej w Rzeszowie
uchwaly Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2022r.: Uchwata bud2etowa Miasta
i Gminy Kolbuszowa na rok 2023 Nr LIV/518122 oraz Uchwala Nr LIV/517122w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa.

W Swietle art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, regionalna izba obrachunkowa
na podstawie przyjqtej przezjednostkq samorzqdu terytorialnego wieloletniej prognozy finan-
sowej oraz uchwaly bud2etowej przedstawiar opiniq w sprawie prawidlowo6ci plarlowanej
kwoty dlugu jednostki samorzqdu terytorialnergo wynikajqcej z planowanych izaciqgniqtych
zoboWiqzah', w tym relacji, o kt6rej mowa w art. 243 cytowanej ustawy onz sposobu sfinan-
sowania splaty dlugu.

W wieloletniej prognozie finansowej Ciminy Kolbuszowa na lata 2023-2030 oraz
w uchwale bud2etowej Gminy Kolbuszowa na 2023 rok zaplanowano:

139.717.048,96 zl,

106.670.906,99 zl,
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. dochody maiqtkowe

w tym dochody ze sprzedazy majqtku
2) Wydatki og6lem w wysoko6ci

z tego:
. wydatki biezqce
. wydatki maiqtkowe

z tego na splatq wcze6niej zaciqgniqtych zobowiqzah
5) Rozchody og6lem wwysoko6ci

3) Plan dochod6w iwydatk6w og6lem wskazuje na r6wnowage budzetowq w 2023 roku.
4) Przychody og6lem w wysokoSci 5.162.062,00 zl,

33.046.141 ,97 zl,

4.003.297,97 zl.

139.717.048,96 zl,

104.972.505,92 zl,

34.744.543,04 zl.

5.{62.062,00 zl.

5.162.062,00 zl,

Kwota dlugu Gminy Kolbuszowa planowana na koniec 2023 roku, wyliczona po przyjqciu
warto6ci wykazanych w sprawozdaniach bud2etowych za trzy kwartaly 2022 r. wynosi6 bqdzie
49.706.403,49 zl, co stanowi 35,57o/o planowanych dochodow bud2etu w roku 2023.

Z danych zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa na lata
2023'2030 wynika, 2e w'calym okresie jej obowiqzywania nie zostanie przekroczony
wska2nik okreSlony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sptata zobowiqzarl z tytulu
planowanych do zaciqgniqcia oraz zaciqgniqtych pozyczek i kredyt6w dlugoterminowych
przedstawia siq nastgpujqco:
o w 2023 roku: 9,76% przy maksymalnym wska2niku 11,080/o,
o w 2024 roku:7 ,87o/o przy maksymalnym wska2niku 10,99o/o,
o w 2025 roku:7 ,23o/o przy nraksymalnym wska2niku 11,Q|o/o,
c w 2026 roku: 8,51o/o prztl maksymalnym wska2niku 8,56%,
. w 2027 roku: 8,56% przy maksymalnym wska2niku 9,,83%,
. w 2028 roku:7,80o/o przy maksymalnym wska2niku 10,43o/o,

. w2029 roku: 7,98% priy maksymalnym wska2niku 11,360/o,

o w 2030 roku: 7,65% przy maksymalnym wska2niku 14,780/o,

Splata zobowiqzali z tytulu kredyt6w i poZyczek w roku 2023 nastqpowaNa bgdzie zWZy-
chod6w z kredyt6w i pozyczek dlugoterminowych, natomiast w latach 2024-2030 z planowa-
nej na dany rok nadwyzki budzetu.
Na koniec 2030 r. nastqpicalkowita splata zobowiqzafi.

W Swietle powy2szych ustalefi, Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Rzeszowie opiniuje prawidlowoS6 planowanej kwoty dlugu Gminy Kolbuszowa okreSlonej
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2023-2030, jak w sentencji.

Od uchwaly Skladu Orzekajqcego slu2y odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regional-
nej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia dorqczenia niniejszej
uchwaly.

Otrzvmuia:
1. Burmistrz Kolbuszowej,
2. Aa

PRZEWOD SKTADU

clt ha.b.


