
UCHWALA Nr III/383/2011

Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 22 sierpnia 2011 roku

w sprawie opinii o mozliwosci splaty kredytu dmgoterminowego
zaplanowanego do zaci^gniecia przez Grain? Oporow

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 200 Ir. Nr 55, poz. 577 ze
2m.), art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 ze zrn.) w zwiazku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Przepisy wprowadzaja_ce ustaw§ o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Sklad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodniczacy
2. Lucyna Jozefa Michej da — czlonek
3. Boguslaw Wenus — czlonek

w zwiazku z wnioskiem Wqjta Gminy Oporow o wydanie opinii o mozliwosci splaty kredytu
dhigoterminowego

uchwala, co nast§puje:

Wydac pozytywnq. opinie w odniesieniu do mozliwosci splaty kredytu dhigoterminowego w
wysokosci 350.000 zl, planowanego do zaciajmiecia w 2011 roku z przeznaczeniem na spiate
wczesniej zaciajmietych zobowiazan.

Uzasadnienie

Po zapoznaniu sie z wnioskiem Wqjta Gminy Oporow w sprawie wydania opinii o
mozliwosci splaty kredytu przewidzianego do zaci^gni^cia w 2011 roku, Sklad Orzekajacy
wydal opini§ przedstawion^ w sentencji uchwaly.
Z posiadanych materialow wynika, ze kredyt w kwocie 350.000 zl Rada Gminy Oporow
zaplanowala zaciqgnac zgodnie z tresciq. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych, tj. na splate wczesniej zaciajmietych zobowiazan, zgodnie z
postanowieniami budzetu jednostki uchwalonego Uchwaly Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego
2011 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2011 rok.
Pianowany do zaciajmi^cia kredyt miesci sie w ustalonym (zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6
ustawy o finansach publicznych) w § 13 Uchwaly Nr IV/14/2011 Rady Gminy z dnia 28
lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2011 rok — limicie zobowiazan z tytuhi
zaciaganych kredytow i pozyczek w wysokosci 500.000 zl.

W sprawie zaci^gniecia przedmiotowej pozyczki Rada Gminy Oporow wyrazila swojq. wole
podejmuj^c w dniu 12 sierpnia 2011 roku Uchwal? Nr VIII/32/11 w sprawie zaci^gni?cia
kredytu dlugoterminowego. Splat? kredytu zaplanowano w latach 2012 — 2016.



Wydajac opinie Sklad Orzekajacy wzial pod uwag§ zapisy zawarte w uchwale
budzetowej na rok 2011 oraz stopieh zadluzenia jednostki.

Splata rat kredytow i pozyczek przypadajacych w 2011 rok oraz odsetek od tych kredytow i
pozyczek wyriiesie 759.340 zl, co stanowic bedzie 12,36 % planowanych dochodow jednostki
i nie bedzie 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 zwiazku z
art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustaw? o
finansach publicznych, tj. nie przekroczy 15 % planowanych dochodow Gminy.
Poddajac analizie wieloletniq. prognoze finansow^ (podjeta^ Uchwala. Nr IV/13/2011 z dnia 28
lutego 2011 roku, zmienionq. Zarzadzeniem Wojta Gminy Nr 14/2011 z dnia 23 marca 2011
roku) sporzadzon^. na lata 2011-2014, uwzgledniajaca^ w poszczegohiych latach planowane
wysokosci dochodow i wydatkow, zaci^gniete juz oraz planowane do zaci^gniecia
zobowia^ania, nalezy stwierdzic, iz l^czne splaty rat kredytow i pozyczek w latach 2011 -
2013 nie przekroczy 15 % wskaznika splat zobowiajzan. Rowniez w latach 2014-2018, tj. w
okresie na ktory jednostka opracowana prognoz§ kwoty dhigu, planowane splaty nie
przekroczy dopuszczahiego poziomu splaty Gminy Oporow obliczonego na podstawie art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Laczna kwota przewidywanego na dzien 31 grudnia 2011 roku dhagu wynosic bedzie
2.001.939 zl, co stanowic bedzie 32,58 % planowanych dochodow jednostki. Taki poziom
zadhizenia Gminy Oporow nie stanowi naruszenia przepisu art. 170 ww. ustawy o finansach
publicznych w zwiazku z art. _121_ust 7 ustawy Przepisy wprowadzaja.cejistawe 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 przysluguje odwolanie do pemego skladu
Kolegium Izby.
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