Uchwała Nr SO-11/18/K/Ln2006
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 15 września 2006 roku
w sprawie:

wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm.,
w osobach:

Przewodnicząca:

Danuta Szczepańska

Członkowie:

Beata Rodewald-Łaszkowska
Zdzisław Drost

Na podstawie art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) w związku z wnioskiem
Burmistrza Gminy Grodzisk Wlkp. z dnia 1 września 2006 r. (wraz z korektą symulacji przedłożoną
w dniu 13 września 2006 r.)

w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu

długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
1) „Budowa nawierzchni i chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. 11
Listopada w Grodzisku Wlkp. – 860.000,00 zł.
2) „Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą stolarki okiennej w budynku MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Wlkp.” – 480.000,00 zł.
3)

„Dokończenie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – 538.000,00 zł.

4) „Budowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia na ulicy
Kusocińskiego w Grodzisku Wlkp.” – 427.000,00 zł.
5)

„Modernizacja skrzyżowania ul. Bukowska, Mikołajczyka, Żwirowa wraz z chodnikami” –
695.000,00 zł.
wyraża opinię pozytywną
o możliwości spłaty tego kredytu

UZASADNIENIE

Analizując budżet Gminy Grodzisk Wlkp. na 2006 r., uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczek oraz sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
jednostki za okres od początku roku do 30 czerwca 2006 roku Skład Orzekający stwierdza co
następuje:
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W budżecie na 2006 r.(według stanu na dzień 30 sierpnia 2006 r. po zmianie dokonanej
Uchwałą Nr XLVII/351/2006) ustalone zostały:
-

dochody w kwocie 32.819.051,00 zł,

-

wydatki w kwocie 39.380.502,00 zł,

-

deficyt budżetu w wysokości 6.561.451,00 zł, a jako źródło jego sfinansowania wskazano
przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W budżecie (załącznik Nr 3 do uchwały) zaplanowano przychody w wysokości 8.264.801,00 zł,
w tym: z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 6.978.380,00 zł oraz z tytułu innych rozliczeń
krajowych 1.286.421,00 zł, a rozchody budżetu w wysokości 1.703.350,- zł i dotyczą spłat wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
O zaciągnięciu przedmiotowego kredytu Rada zdecydowała Uchwałą Nr XLVII/350/2006 z dnia 30
sierpnia 2006 r.
W budżecie 2006 r. na realizację przedmiotowych zadań przewidziano wydatki w wysokości:
-

„Budowa nawierzchni i chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. 11
Listopada w Grodzisku Wlkp. – 1.040.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016),

-

„Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą stolarki okiennej w budynku MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Wlkp.” – 711.800,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109),

-

„Dokończenie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – 595.000,00 zł (dz. 801 rozdz.
80101),

-

„Budowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia na ulicy
Kusocińskiego w Grodzisku Wlkp.” – 540.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016),

-

„Modernizacja skrzyżowania ul. Bukowska, Mikołajczyka, Żwirowa wraz z chodnikami” –
848.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60014).

Według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień
30 czerwca 2006 r. jednostka posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości
5.599.468,82 zł oraz wymagalne zobowiązania z tytułu towaru i usług w kwocie 5,53 zł. Na dzień 1
września 2006 r. według Jednostki zadłużenie wynosi 5.585.718,82 zł.
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie planuje tego w roku 2006.
Spłata zobowiązań wynikająca z zaciągniętych uprzednio kredytów i pożyczek wraz z należnymi
odsetkami oraz z przewidywanej do zaciągnięcia pożyczki wraz z odsetkami w odniesieniu do
prognozowanych dochodów (wg zestawienia Gminy) w poszczególnych latach kształtują się
następująco:

2006 r. – 5,65 %

2007 r. – 11,10 %

2008 r. – 6,31 %

2009 r. – 5,02 %

2010 r. – 4,88 %

2011 r. - 3,65 %

2012 r. - 3,12 %

2013 r. -

2014 r. - 1,21 %

2015 r.- 1,02 %

1,25 %
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Spłaty zobowiązań nie powinny przekroczyć 15 % planowanych dochodów budżetu, co spełnia
wymóg art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Danuta Szczepańska

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

