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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwala  Nr  26412010

z dnia 26 lipca 20|0 r' Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sPrawie opinii o możliwości spłaty |łłedyów przez Gminę Byczyna

Na podstawie ań' 19 ust. 2 w związku z an. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 paździemika |992 t.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz, 577; zm. DzU nr
154, poz. 1800; z 2002 r- DzU nr 1,13, poz.984; zm. 22003 r. t 149, poz. 1454; z20M r. w 213,
poa.2703; z 2005 r. N 14, poz. ll4, nr 64, poz. 565, nr 249, poz- 2104,22006 r. w 249 poz. 1832;
z 2009 r.DzU w |57'poz. |24|) Skład orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Opolu w
osobach:

l. Klaudia ste|naszcryk . przewodnicząca
2. Aięksandra Bieniasze'^ska
3. Mag<talena Przybylska

z uwagami opiniuje nożliwość sp|aty kredytów w lącznej wygokości 2342.5ó0 zl przez Gminę
Byczyna

UzaErdn i cn i c

Burmistrz Byczyly skielował do Regionalnej IzĘ obrachuŃowej w opo|u wniosek o
rłydarrie opinii o możliwości spłaty ked}'tów uchwalonych przez Radę do zaciągnięcia w 20 l 0 r.
Dokonują9 oceny stanu zobowiązań Gminy u\łzględniono wielkości okleślone m'in':
_ w uchłale nr LVl399/|0 z&lla29 czerwca 20l0 r. w sprawie zaciągnięcia kfęd}'tu'
- w uchwale m LVl400/]'0 z dńa29 czerwca 20l0 r. w sprańe zaciągnięcia ked)'tu,

w uchwa'le ru Lvl401/|0 z dnja29 czgtwca 20l0 r. w sprawie zaciągnięcia ked}tu'
_ w uchwale nr LV/402l\0 z dńaf9 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kred1'tu,

w uchwale rrr LV/403/I0 z dniazg czerwca 20l0 r. w sprawie zaciągnięcia kedflq
- w uchwale Rady Miejskiej w Byczynie w XLVIII/357/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

uchwalenia budżefu gminy na rok 20 l 0 r'
_ w zestawieniu ,,wskaŹniki i relacje poźomu zadłużEnia j.s.t.'' w lat^ch2o08-f022,
- informacji o zobowiązaniach finansowych Gminy Bycz}na na dzień 30czerwca2010r'

w zestawieniu nadwyż:ki operaclnej jednostki samorządu tery'tolialnego.
- Rb- NDs kwartalnym sprawozdaniu o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytońalnego

za okres od początku Ioku do dnia 30 czerwca roku 2010,
- Rb. z kwartalnym splawozdaniu o stanię zobowiązan wędług t),tułów dłużnych oraz poręczeń i

gwarancji jednostki samorządu ter,'tońalnego wg stanu na koniec II kwartału 20l0
_ Rb-z kwaltaln},m sprawozdaniu o stanie zobowiązan wędfug q,.tułów dłuŹnych oraz poręczeń

i gwarancji jednostki samorządu ter}'tońalnego wg stanu na konięc IV kwartału 2009.

Skład orzekający ustalił' iż w związku z normąz uL 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. Przęisy wpowadzające ustawę o finansach publiczrrych (Dz.U' z 2009 t.nr |57,
poz' 124l) do oceny możliwości spłaty zobowiązań w latach 2010.2013 mają zastosowanie zasady



okleślone w ań. l ó9 i ań. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finarrsach pub|icznych (Dz.U. z
2005 r. t249,poz.2104 ze zm.)' natomiast od roku 2014 obowiązywać bęĄ przepisy axt. f43.244
ustawy z dnia 27 sieĘnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2.009 r. w |57 ' poz. 1240).

wobęc powyzszego skład orzekający stwierdził, co następuje:
1. Rada Miejska w Byczynie:

- uchwałą nr Lv/399/|0 z d\ia 29 częrwca20l0 r. w sprawie zaciągnięcia kredyu' postanowila
o faciągnięciu kedyu dfugoterminowego do kwoty 100.000 zł z przrznaczenięm na zAdarię
inwestycyjne pn. ,lakup kompaktora na składowisko odpadów w Gołkowicach''. Jednocześnie
postanowiono, że spłata ked}tu nastąli w latach 20|6-20|7 z dochodów Gminy z t}tulu
podatku rohego, podatku od nieruchomości oraz udziałów w 1ndatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osob fizycznych.
- uchwałą nr LV/400/10 z dnia29 cz.ęrwca2o10I. w Ęrawie zaciągnięcia ked}'tu, postanowiła
o zaciągnięciu ked}tu dłi]goterminowęgo do kwoty 304.924 z|L na |rnansowanie planowanego
defica budżetu gminy na rok 2010' spłata kred'tu nastą)i w latach 20|6-2020 z dochodów
Gminy z t}'tułu podatku ro|nego, podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatkach
stanowiących dochód budżetu panstwą tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- uchwałą rrr Lv/40ll|0 z dnia29 cze*vca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia k€d}tu postanowiła
o zaciągnięciu kedytu długoterminow€go do kwoty 150.000 z|t z przeziaczeniern na zadaiie
inwęstycyjnę pn. ,,Sieó wodociągowa w obębie murów obronnych miasta Bycz]Tla ętap Il'''
Jednocześnie postalowiono' że spłata kęd).tu nastą)i w latach 20 l 6.20 l 8 z dochodów Gminy z
Ętufu poda&u rolnego, podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatkach stanowiących
dochód budżEfu panstwą tj. w podatku dochodou/ym od osób fizycznych'
. uchwałą ff Lvl402l|0 z dnia29 częrwca 2010 r. w sprawie zacią8nięoia kręd}tu postanowiła
o zaciągnięciu kt€dyfu długoterminowego do kwoty |.5|7 ,636 z| z przeanaczerriem rra spłatę
wcześniej zaciągniętych połczek i kledytów. spłata ked}'tu nastą)i w latach 201.]-2022 z
dochodów Gminy z ltułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz udziałów w
podatkach stanowiących dochód budżęfu państwa, tj' w podatku dochodowym od osób
fizyaz'iych.
. uchwałą ru Lv/403/I0 z dnia 29 czerwca 2010 r' w sprawie zaciągnięcia kedytu postanowiła
o zaciągnięciu ked)tu długoterminowego do kwoty 2.10.000 ̂  z ptzeznaczenie|n na zadanie
inwęstycyjne pn''Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nasale-Nowy Gródek etap I''.
spłata kędytu nastą)i w latach 2016.20|8 z dochodów Gminy z t}-.tułu podatku lolnego,
podatku od nienrchorności oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
tj ' w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. W uchwalę Rady Mięjskiej 2009 r. m xLv I/357/09 z drlia 30 grudnia 2009 r. (z późn. zm.\
zaplanowano przychody w kwocie ogółem 5'408.523 zł, w Ęm z tytułu p|anowarrych do
zaciągńęcia kręd},tów i pożyczęk na rynku kajowym ($ 952 klasyfrkacji budżetowej) w
wysokości 3.172.56l zł oraz z $aułu zaciągniętych pożrycz.ek na finansowanie zadaó
realizowanych z ldziałem środków pochodzących z budżetu Uńi Europejskiej (Ś 903
klasyfikacji budżetowej) |,39|.999 z|

3' zgodnie z dan}'rni o stanie zobowiązań, zawartymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie
zobowięań według $4ułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorz-ądu
terj4ońalnego za okes od początku roku do dnia 30 częrwca 20l0 r., łączrra kwota zobowiązń
finansowych Gminy wynosiła 13'166.017 zł. Stosownie do ań. l70 ust. 2 ustawy z dnia 30
częrwca 2005 r. o finansach publiczrtych, łączna kwota długu jednostki samorządu
ter}torialn€go w trakcię roku budżetowęgo na konięc kwartąłu nie możE przebaczać 60 o/o
planowanych w danym roku budzętow}'m dochodół te.j jednostki' a zgodnie z ust. 1 c}t. ań'
170 łączna kwota długu jednostki samorządu terylorialnego na konie. roku buóżetowego nie
może przekraczĄć 60% wykonanych dochodów ogołem tej jednostki w tym roku budżetow)'rn.
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Alalizaprzsdłożonych mate ałów wskazuje, iż uwzględniając planowane do zaciągnięcia pżez
Gminę ked}ty oraz wyłączenia' o których mowa w alt' 170 ust. 3 c}t. ustawy, zobowiązania
finansowe Gminy w odniesieniu do planowanego stariu dochodów budżetu Gminy w latach
20|0.f013, wykazane w zestawieniu ,,Wskazniki i relacje poziomu zadłnżęn|a j.s.t.'', nie
przekroczą wskaźnika 40 Yo' co zgodne jest z dyspozycjarni powołanych wyżej przepisów
ustawy o finansach publicmych.

4. Wielkości spłat rat kęd}'tów I poi1czek Wraz z odsetkami, potencjalnych spłat kwot
wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu ter}tońalnego poręczeń
uwzględnionych w prognozie na lata 2010-2013 spglniają wFnóg pla\łlry za\łarty w art. 169
ust. l ustawy o finansach publicznych (o$aniczający moŹliwość wielkości slaty w danym roku
budżetowym rat ked}'tów i pożryczek olaz potencjalnych spłat kwot wynikających z
udzielonych przez gminę poręczeń \\,raz z nalężnymi w danym roku odse&arni od rych
ked}tów i pożyczek do wys. l59lo planowalych na dany rok budżetowy dochodów jednostki
samoEądu ter}'torialnego) przy uwzględnieniu wyłączeń z art. ló9 ust' 3 ustawy'

Skład orzekający zwraca jednak uwagę, iż wskaźnik jest najwyŹsfy w 2011 r. gdzie osiąga
wartość 14,7 yo ptzy lwzględnigniu wyłączeń z ań. l69 ust' 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicntych, a |4,9 %o bez ich uwzględnienia, a zatem jed}de o 0,loń od
ustawowego limitu.

5' W odniesieniu do danych plzedstawionych przez jednostkę w dokumencie pn. ,,Wskaźniki i
relacje poziomu zĄóhJżfln^ j.s.t.', wskazać na|ei,y, ii' w latach 20|4-f022 Gmina Byczyna
speŁria relacje, o których mowa w art.243 oraz art.2fl4 usta\ły z dnia 27 sierpnia 2009 r' o
finansach publicanych.

6. oceniającs}.tuację finansową Gminy Byczyna w latach spłaty objętych wnioskiem ked}'tów ( w
tym odsętek od 2010 r.), tj. 2010-2022 na podstąwie wielkości nadwyżek operacyjnych można
stwierdzić, żrc Gminajest w stanie pokryć bieżĄce wydĄtki zbid!ących dochodów, co wynika ze
wskażrika pokrycia wydatków bieŹących dochodami bieĘcymi wahającego się od 100'5 do
110,9 vo.

w t}m stanie Skład orzekający postanavr'iając jak w sentencji akcenfuję, iż możliwość spłaty
planowanych do zaciągnięcia kred),tów warunkowana jest realizacją dochodów i wydatków'
przychodów i rozchodów na poziomię zawarrym w dokumencie pn. ',Wskazniki i relacje poziomu
zadfuż,e a j.s.t.'' załączonym do wniosku o \łTdanie opinii'

Na podstawie alt' 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od
niniejszej uchwały słuł odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regiona.hęj Izby obrachunkowej
w opolu w lorminie 14 dni od dnia doręczenia uchwĄ.

skład
Ptzewodnicząca

Klaudia


