
UCHWAtA Nr in/305/2012

Skladu Orzekaja^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 24 lipca 2012 roku

w sprawie opinii o mozliwosci splaty pozyczki dtugoterminowej
przewidzianej do zacia^gni^cia przez Gmin^ Oporow

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 wprowadzajqce ustawe, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:

1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodnicza^ca
2. Lucyna Jozefa Michejda - czlonek
3. Bogustaw Wenus - cztonek

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

uchwala, co nastepuje:

Wydac pozytywna, opinie, w odniesieniu do mozliwosci sptaty pozyczki dlugoterminowej w
wysokosci 46.000 z\ planowanej do zacia_gnie_cia w 2012 roku z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu, z uwaga^ zawart^ w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Po zapoznaniu sie, z wnioskiem Wojta Gminy Oporow w sprawie wydania opinii o
mozliwosci sptaty pozyczki przewidzianej do zacia^gnie^cia w 2012 roku, Sktad Orzekaja^cy
wydal opinie^ przedstawiona^ w sentencji uchwaty.
Z posiadanych materiafow wynika, ze pozyczke. w kwocie 46.000 zl Rada Gminy Oporow
zaplanowala zacia^gna^c zgodnie z trescia^ art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych, na pokrycie planowanego deficytu zgodnie z
postanowieniami budzetu jednostki uchwalonego Uchwala^ Nr XIV/55/2012 z dnia 23
stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Oporow na 2012 rok,
zmienionego Uchwatq Rady Gminy Nr XX/82/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku. Planowana
do zacia_gnie_cia pozyczka miesci si§ w ustalonym (zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych) w § 1 Uchwaty Nr XX/82/2012 Rady Gminy w sprawie zmian w
budzecie Gminy - limicie zobowia^zah z tytutu zaaXganych kredytow i pozyczek z
przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokosci 480.000 zt.

W Uchwale Nr XX/82/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwaty
budzetowej na 2012 rok, Rada Gminy w § 1 ust. 4 upowaznita Wojta Gminy do
zacia^gni^cia w 2012 roku pozyczki na sfinansowanie planowanego deficytu. Dziataja^c na
podstawie przedmiotowego upowaznienia Wojt Gminy podjaj w dniu 12 lipca 2012 roku
Zarza^dzenie Nr 47/2012 w sprawie zacia^gni^cia pozyczki w Wojewodzkim Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi na pokrycie planowanego deficytu
budzetu w zwia^zku z realizacj^ zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa 35 szt.
przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Oporow".
Splat^ pozyczki zaplanowano w latach 2013-2017.

Wydaja^c opinie,, Sktad Orzekaja^cy wziaj pod uwage. zapisy zawarte w uchwale
budzetowej na rok 2012, uchwatach i zarza^dzeniach zmieniaja^cych budzet oraz poziom
zadtuzenia jednostki.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oporow zostata uchwalona Uchwala^ Rady Gminy
Nr XIV/54/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku, zmieniona Zarzajdzeniem Nr 49/2012 z



dnia 12 lipca 2012 roku na lata 2012 - 2015, prognoza kwoty dlugu na lata 2012-2018,
tj. okres sptaty zacia^gniejych i planowanych do zacia.gniQcia zobowia^zah.
Na podstawie analizy wieloletniej prognozy finansowej uwzgl^dniaja^cej w poszczegolnych
latach prognozowane wysokosci dochodow i wydatkow, zacia^gni^te juz oraz planowane
do zaciq.gnie.cia zobowiqzania stwierdzono, ze w 2012 roku sptata rat kredytow i pozyczek
oraz odsetek od tych zobowia^zari wyniesie 581.212,30 zt, co stanowic be.dzie 8,64 %
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 zwia^zku 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. SpJata rat kredytow i pozyczek oraz odsetki od tych
zobowia.zari w 2013 roku wyniesie 8,40 % prognozowanych dochodow jednostki i nie
przekroczy 15 % wskaznika splat zobowia.zari.

W latach 2014 - 2018 planowane splatv nie przekraczaia obecnie maksvmalnego
dopuszczalnego wskaznika sptatv Gminv Oporow obliczonego na podstawie art. 243
ustawv z dnia 27 sieronia 2009 roku o finansach publicznych. przv zafozeniu fprzvietvm
przez iednostke w wieloletniej prognozie finansowej^ uzvskania zwiekszonych dochodow
budzetu w 2013 roku i latach nastepnvch o okoto 22 % w stosunku do 2012 roku. W
przypadku nie zrealizowania powyzszych zalozeri. lednostka nie spelni postanowien art.
243 ustawv o finansach publicznych od 2014 roku - uwaqi zawarte w opinii SkJadu
Orzekaiaceoo Reaionalnel Izbv Obrachunkowei Nr III/24/2012 z dnia 10 stvcznia 2012
roku w sprawie opinii do proiektu uchwatv w sprawie wieloletniel proanozv finansowej
Gminy Oporow.

ta.czna kwota przewidywanego na dzieri 31 grudnia 2012 roku dfugu Gminy Oporow
wynosic be.dzie 2.348.352,56 z\ co stanowic be.dzie 34,91 % planowanych dochodow
jednostki. Taki poziom zadluzenia nie stanowi naruszenia przepisu art. 170 ww. ustawy o
finansach publicznych w zwia^zku z art. 121 ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzaja.ce
ustawy 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 odwotanie do pelnego
sktadu Kolegium Izby.
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