Uchwała Nr SO. - 0950/9/14/Pi/06
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie wydania na wniosek pożyczkobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanej pożyczki.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w składzie:
Przewodnicząca:
Członkowie:

Krystyna Stróżyk
Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan

działając na podstawie art. 13 pkt 1 art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), po rozpoznaniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Czarnków
wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki w wysokości 190.000 zł przez Miasto Czarnków wyraża:
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 12 kwietnia 2006 r. doręczonym 14 kwietnia 2006 r. Burmistrz wystąpił z wnioskiem o wydanie
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Czarnków pożyczki w kwocie 190.000 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne
pod nazwą „Wymiana węglowych źródeł ciepła na gazowe w komunalnym zasobie mieszkaniowym w budynkach
zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego 4,6,8, Pl. Bartoszka 10 oraz ul. Kościuszki 3 w Czarnkowie”. Wolę zaciągnięcia
pożyczki wyraziła Rada Miasta Czarnków w uchwale Nr XLIV/283/06 z dnia 23 lutego 2006 r w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wymianę węglowych źródeł ciepła na gazowe w komunalnym zasobie mieszkaniowym.
Dług nominalny na dzień 31 grudnia 2005 r. (wg sprawozdania Rb-Z) wyniósł łącznie 3.633.000 zł, w tym: z
tytułu kredytów i pożyczek – 1.633.000 zł i wyemitowanych papierów wartościowych – 2.000.000 zł, co stanowiło 15,15%
wykonanych dochodów budżetu w 2005 r.
Prognozowany dług nominalny – przy uwzględnieniu planowanych wielkości deficytu budżetu na 2006 r. i
założeń przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czarnków Nr 176/06 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie prognozy
długu gminy Miasta Czarnków w 2006 r. i latach następnych nie przekroczy 60% dochodów w roku budżetowym, w
poszczególnych latach wynosi:
2006r. – 29,82% (po włączeniu zadłużenia wynikającego z umów z podmiotem dysponującym funduszami
UE – 33,10%), 2007r. – 21,66%, 2008r. – 16,98%, 2009r. – 12,06%, 2010r. – 8,95%, 2011r. – 5,91%, 2012r. – 2,82%, co
spełnia wymóg art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
Spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych już pożyczek, kredytów i wykupu obligacji komunalnych wraz
z odsetkami oraz opiniowanej pożyczki wraz z odsetkami w stosunku do przewidywanych dochodów kształtować się
będzie w latach 2006 – 2013, tj.:
2006r. – 7,46%, 2007r. – 9,64% (po włączeniu spłat określonych w umowie z podmiotem dysponującym funduszami
UE – 12,82%), 2008r. – 6,04%, 2009r. – 6,18%, 2010r. – 4,21%, 2011r. – 4,01%, 2012r. – 3,92%, 2013r. – 3,53%.
Biorąc wszystkie okoliczności pod uwagę, Skład Orzekający wyraża opinię, co do spłat zobowiązań Gminy z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które nie przekroczą w poszczególnych latach, tj. 2005-2013 15%
planowanych dochodów budżetu Gminy, a więc warunek określony w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych zostanie spełniony.
Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych już pożyczek,
kredytów i wykupu obligacji komunalnych wraz z odsetkami oraz opiniowanej pożyczki wraz z odsetkami w stosunku do
przewidywanych dochodów kształtuje się następująco: 2006r. – 6,59%, 2007r. – 8,07%, 2008r. – 3,15%, 2009r. – 3%,
2010r. – 0,78%, 2011r. – 0,77%, 2012r. – 0,86%,2013r. – 0,63%.
Zatem na dzień wydania opinii zostaną spełnione wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający wskazuje, że zaciągnięcie opiniowanej pożyczki może nastąpić z zachowaniem zasad
określonych w art. 85 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Uwzględniając zachowanie wymogów powyższego uregulowania prawnego na tle wielkości dochodów
budżetowych, Skład Orzekający orzekł, jak w uchwale.
Pouczenie:
Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie
czternastu dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodnicząca
Składu Orzekającego
/Krystyna Stróżyk/

