
UCHWAtA Nr III/296/2012

Sktadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie opinii o mozliwosci spJaty pozyczki przeznaczonej na
wyprzedzaja^ce finansowanie dziatari finansowanych ze srodkow

pochodza^cych z budzetu Unii Europejskiej

Dziataja^c na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze
zm.), art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zwia^zku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku Przepisy wprowadzaja^ce ustawe. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Sktad Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek Maszewska - przewodnicza^cy
2. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek
3. Bogusfaw Wenus - cztonek

w zwia^zku z wnioskiem Wojta Gminy Oporow o wydanie opinii o mozliwosci sptaty
pozyczki

uchwala, co naste_puje:

Wydac pozytywna^ opinie. w odniesieniu do mozliwosci sptaty pozyczki w wysokosci
190.487 z\j do zacia_gnie_cia przez Gmine_ Oporow w 2012 roku, z
przeznaczeniem na wyprzedzaja^ce finansowanie dziatan finansowanych ze srodkow
pochodza^cych z budzetu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Po zapoznaniu sie_ z wnioskiem Wojta Gminy Oporow w sprawie wydania opinii o
mozliwosci sptaty pozyczki przewidzianej do zacia^gni^cia w 2012 roku, Sklad Orzekaja^cy
wydat opiniQ przedstawiona, w sentencji uchwaty.
Z posiadanych materiatow wynika, ze pozyczk^ w kwocie 190.487 zt Rada Gminy Oporow
zaplanowala zacia^gnqc zgodnie z trescia, art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych, tj. na wyprzedzaja^ce finansowanie dziatah
finansowanych ze srodkow pochodza^cych z budzetu Unii Europejskiej, zgodnie z
postanowieniami budzetu jednostki uchwalonego Uchwata^ Rady Gminy Nr XIV/55/2012 z
dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2012 rok, zmienionego
uchwala, Nr XVIII/74/2012 z dnia 23 maja 2012 roku.
Planowana do zacia^gni^cia pozyczka miesci sie. w ustalonym (zgodnie z art. 212 ust. 1
pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w § 12 Uchwaly Nr XIV/55/2012 Rady Gminy w
sprawie uchwalenia budzetu na 2012 rok -- limicie zobowia^zah z tytutu zacia^ganych
kredytow i pozyczek na finansowanie planowanego deficytu budzetu w wysokosci
200.000 zt.

W Uchwale Nr XVIII/74/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwaly
budzetowej na 2012 rok, Rada Gminy w § 1 ust. 3 upowaznita Wojta Gminy do
zacia_gnie_cia w 2012 roku pozyczki na wyprzedzaja^ce finansowanie dziatah finansowanych
ze srodkow pochodza^cych z budzetu Unii Europejskiej. Dzialaja^c na podstawie
przedmiotowego upowaznienia Wojt Gminy podjaj w dniu 26 czerwca 2012 roku
Zarza^dzenie Nr 38/2012 w sprawie zacia^gni^cia pozyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na pokrycie planowanego deficytu budzetu w zwia^zku z wyprzedzaja^cym



finansowaniem zadania inwestycyjnego realizowanego z udzialem srodkow pochodza^cych
z budzetu Unii Europejskiej pn. ,,Budowa 35 szt. przydomowych oczyszczalni sciekow na
terenie Gminy Oporow".
SpJate. pozyczki zaplanowano w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

Wydaja^c opinie^ Sktad Orzekaja^cy wziqt pod uwage, zapisy zawarte w uchwale
budzetowej na rok 2012 oraz stopieh zadluzenia jednostki.

SpJata rat kredytow i pozyczek przypadaja^cych w 2012 rok oraz odsetek od tych
kredytow i pozyczek wyniesie 581.212,30 zt, co stanowic be_dzie 8,69 % planowanych
dochodow jednostki i nie b^dzie w sprzecznosci z przepisem zamieszczonym w art. 169
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 ze zm.) w zwiqzku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy
wprowadzaja^ce ustawe_ o finansach publicznych, tj. nie przekroczy 15 % planowanych
dochodow Gminy.

Poddaja_c analizie wieloletnia^ prognoze. finansowa^ (podje^ta Uchwalq. Rady Gminy Nr
XIV/54/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku, zmieniona. Uchwata. Nr XVIII/75/2012 z dnia 23
maja 2012 roku), uwzgl^dniaja^ca, w poszczegolnych latach planowane wysokosci
dochodow i wydatkow, zacic|.gnie_te juz oraz planowane do zaciq.gnie.cia zobowia^zania,
nalezy stwierdzic, iz ta^czne sptaty rat kredytow i pozyczek w latach 2012-2013 nie
przekrocza. 15 % wskaznika splat zobowia^zah. Rowniez w latach 2014-2018 planowane
splaty nie przekraczaja^ maksymalnego dopuszczalnego wskaznika spiaty Gminy Oporow
obliczonego na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.

La^czna kwota przewidywanego na dzieh 31 grudnia 2012 roku dtugu wynosic b^dzie
2.072.352,56 zl, co stanowic be_dzie 30,97 % planowanych dochodow jednostki. Taki
poziom zadtuzenia Gminy nie stanowi naruszenia przepisu art. 170 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych w zwia^zku z art. 121 ust. 7 ustawy Przepisy
wprowadzaj3.ce ustawe. o finansach publicznych, tj. nie przekroczy 60 % planowanych
dochodow jednostki.

Od opinii wyrazonej w uchwale na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przystuguje odwolanie do petnego
sktadu Kolegium Izby.

PRZEWODN1CZACY
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