UCHWAtA Nr III/379/2014

Skladu Orzekaja^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 12 grudnla 2014 roku
w sprawie opinii o mozliwosci splaty kredytu zapianowanego do
zaciajgnie,cia przez Gmin^ Oporow
Dziafajaj: na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.)/
art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Sklad Orzekaja^cy Regionainej Izby Obrachunkowej
w Lodzi:
1. Boguslaw Wenus - przewodnicza^cy
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - czlonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
w zwia^zku z wnioskiem Wojta Gminy o wydanie opinii o mozliwosci splaty
kredytu
uchwala, co nastQpuje:
Wydac pozytywna^ opini^ w odniesieniu do mozliwosci spJaty kredytu w
wysokosci 400.000 T\, zapianowanego do zacia^gni^cia przez Gmin$ Oporow w
2014 roku z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budzetu.
Uzasadnienie
Po zapoznaniu si$ z wnioskiem Wojta Gminy w sprawie wydania opinii o
mozliwosci splaty kredytu zapianowanego do zacia^gni^cia w 2014 roku, Sklad
OrzekajXcy wydal opini$ przedstawiona^ w sentencji uchwaly.
Z posiadanych materiafow wynika, ze kredyt w wysokosci 400.000 zl
Rada Gminy Oporow zaplanowaJa zacia_gna_c zgodnie z trescia^ art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej; ustawa ofp),
tj, na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu, zgodnie z postanowieniami
budzetu jednostki uchwalonego Uchwata, Rady Gminy Nr XXXV/148/2014 z dnia
22 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2014 rok, zmienionej
Uchwala. Nr XLII/178/2014 z dnia 30 pazdziernika 2014 roku. Zaplanowany
deficyt wynosi 482.653,28 zl i zostanie pokryty przychodami z tytulu
planowanego do zacia_gni$cia kredytu oraz wolnymi srodkami.
Planowany do zaciq_gni$cia kredyt miesci si^ w ustaionym (zgodnie z art. 212 ust.
1 pkt 6 ustawy ofp) w § 5 Uchwaly Nr XLII/178/2014 w sprawie zmiany budzetu
- limicie zobowia^zari z tytulu zacia^ganych kredytow i pozyczek przeznaczonych
na finansowanie planowanego deficytu budzetu w wysokosci 520.000 zl.
W sprawie zacia^gni^cia przedmiotowego kredytu Wojt Gminy dziaJaja^c na
podstawie upowaznienia zawartego w § 19 pkt 4 Uchwaly Rady Gminy Nr
XXXV/148/2014 w sprawie uchwalenia budzetu na 2014 rok, zmienionej Uchwala^
Nr XLII/178/2014, podjaj w dniu 28 listopada 2014 roku Zarza^dzenie Nr
112/2014 w sprawie zaciajgnie_cia kredytu dlugoterminowego.
Splata kredytu zostala zapianowana w latach 2016-2020.

Wydajaj: opinie^ Sklad Orzekaj^cy wziaj pod uwage^ zapisy zawarte w
uchwale budzetowej na rok 2014 oraz wieloletniej prognozie finansowej
uchwalonej przez Rad$ Gminy UchwaJa^ Nr XXXV/147/2014 z dnia 22 stycznia
2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej
Zarza^dzeniem Wojta Gminy Mr 111/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej; wpf). Obejmuje ona
okres 2014-2017 (prognoza kwoty dlugu na lata 2014-2020) i uwzgle_dnia
prognozowane w poszczegolnych latach wysokosci dochodow, wydatkow,
zacia^gniejie juz oraz planowane do zacia^gniQcia zobowia^zania.
Prognozowana fqczna kwota splat zobowia^zan przypadaja^ca w kazdym roku
objejzym prognoza^ kwoty dlugu z tytulow okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. z
tytutu rat kredytow i pozyczek, wraz z naleznymi od tych zobowiajzari odsetkami,
do planowanych dochodow ogotem nie przekracza w zadnym roku ustalonego na
podstawie art. 243 ustawy ofp dopuszczalnego wskaznika splat. W
poszczegolnych latach objejiych wpf prognozowane splaty w stosunku do
dopuszczalnego wskaznika splat przedstawiaja^ si^ nast^puja^co:
- w 2014 roku 5,24 % do 9,15 %,
- w 2015 - 6,84 % do 9,26 %,
- w 2016 - 7 7 87 % do 8,35 %,
- w 2017 - 7,08 % do 8,35 %,
- w 2018 - 7,64 % do 11,71 %,
- w 2019 - 7,33 % do 13,10 %,
- w 2020 - 7,01 % do 13,66 %.
ta^czna kwota planowanego na dzieh 31 grudnia 2014 roku dlugu Gminy wynosic
be^dzie 1.467.599,98 zl, co stanowic be_dzie 17,55 % planowanych dochodow
jednostki.
W zwia^zku podjejzym przez Wojta Gminy Oporow Zarza^dzeniem Nr
103/2014 z dniu 31 pazdziernika 2014 roku w sprawie uchylenia Zarzajdzenia Nr
56/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zacia^gniepa pozyczki w
Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na pokrycie planowanego deficytu w
zwia^zku z realizacja^ zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Sali gimnastycznej z
fqcznikiem stanowiq.ca rozbudow^ budynku Zespolu Szkol w Oporowie", opinia
zawarta w uchwale Skladu Orzekaja^cego Nr III/233/2014 z dnia 18 lipca 2014
roku jest bezprzedmiotowa.
Od opinii wyrazonej w uchwale na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje
odwolanie do pelnego skfadu Kolegium Izby.
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