Uchwała Nr SO.-0950/27/12/Pi/06
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie wydania na wniosek pożyczkobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanej
pożyczki długoterminowej.

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 :
Przewodniczący:

Ryszard Auksztulewicz

Członkowie:

Halina Kurjan
Krystyna Stróżyk

działając na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 1 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 art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 ze zm.), po przeanalizowaniu przedłożonego w dniu 26 czerwca 2006 r. przez
Wójta Gminy Lipka wniosku z dnia 22 czerwca 2006 r. o wydanie opinii o możliwości spłaty
przez Gminę Lipka pożyczki długoterminowej w wysokości 223.000 zł (słownie: dwieście
dwadzieścia trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w
Gminie Lipka – etap VIII – Lipka Winiarnia.I
wyraża
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
Analizując zdolność Gminy do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających
z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 223.000 zł na podstawie
harmonogramu spłaty zobowiązań i prognozy dochodów na lata 2006 -2014 Skład Orzekający
stwierdza, co następuje:
Na dzień 31.03.2006 r. wg sprawozdana Rb – Z Gmina posiadała do spłaty zobowiązania z
tytułu już zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.408.537 zł. Przypadające do spłaty
w roku budżetowym zobowiązania wynikające z opiniowanej pożyczki jak i z zaciągniętych
już kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2006-2014 kształtować się będą w następujących wysokościach:
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Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający wyraża opinię, że w poszczególnych
latach 2006-2014 przypadające do spłaty zobowiązania Gminy Lipka z tytułu opiniowanej
pożyczki, nie przekroczą 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.
Prognozowany dług Gminy w związku z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami oraz
zaciąganą pożyczką a także kredytami, które Gmina zamierza zaciągnąć w 2006 r na zadania
ujęte w uchwale budżetowej na 2006 r. w wartości nominalnej na koniec 2006 r. wynosić będzie 3.344.052 zł, co stanowi 32,12 % prognozowanych dochodów, a więc nie przekroczy 60
% dochodów, spełnia to wymóg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Uwzględniając zachowanie wymogów uregulowania prawnego zawartego w art. 169
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Skład Orzekający orzekł, jak
w uchwale.

Pouczenie:
Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Ryszard Auksztulewicz

