UCHWAŁA NR 40 /SO-5/07/ KO
z dnia 13 lipca 2007 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wydania na wniosek pożyczkobiorcy opinii o możliwości spłaty 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
zmianami w składzie:
Przewodnicząca :
Zofia Ligocka
Członkowie
:
Leszek Maciejewski
Renata Konowałek
działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) po rozpoznaniu
przedłożonego w dniu 02 lipca 2007 r. przez Burmistrza wniosku o wydanie opinii o możliwości
spłaty przez Miasto i Gminę Golina pożyczki w wysokości 80.000 zł wyraża
opinię pozytywną
Uzasadnienie
Pismami z dnia 28 czerwca 2007 r. doręczonym w dniu 02 lipca 2007 r. Burmistrz Goliny
wystąpił z wnioskami o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej wysokości 380.000 zł w tym :
pożyczki w kwocie 300.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Golina”
pożyczki w kwocie 80.000 zł na realizację zadania p.n. „Zmiana systemu
ogrzewania i termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Golinie , Pl. Kazimierza
12” .
Analizując zdolność Gminy do wywiązania się z zobowiązań wynikających z zaciągnięcia
pożyczki Skład Orzekający ustalił co następuje :
W budżecie Gminy na 2007 r. po zmianach dokonanych uchwałą Nr X/50/2007 Rady Miejskiej w
Golinie z dnia 21 maja 2007 r. zaplanowane zostały wydatki na zadanie p.n. „Zmiana systemu
ogrzewania i termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Golinie, Pl. Kazimierza 12” w dz. 921
/Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ w rozdz. 92116 /Biblioteki / w § 6050 w wysokości
160.000 zł . Zaplanowano również przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w
wysokości 4.620.000 zł .
W dniu 21 maja 2007 r. Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę Nr X/52/2007 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 800.000 zł .
Z przedłożonych przez Burmistrza Goliny dokumentów tj. informacji o wielkości zobowiązań i ich
spłat w latach 2007-2011 oraz sprawozdań budżetowych za I kwartał 2007 r. wynika, że
zobowiązania Gminy wynikające z zaciągniętych dotychczas kredytów, pożyczek wraz z odsetkami
oraz udzielonych poręczeń wynoszą 4.777.006 zł. Zaciągnięcie przez Gminę pożyczek w wysokości
380.000 zł zwiększy łączną kwotę zobowiązań wraz z odsetkami do kwoty 5.190.006 zł.
Wskaźnik procentowy liczony od łącznej kwoty przypadających do spłat w roku budżetowym rat
pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń w
stosunku do prognozowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia się następująco :
6,05 % w 2007 r.,
6,15 % w 2008 r.,
5,80 % w 2009 r.,
4,20 % w 2010 r.,
0,44 % w 2011 r.

Zobowiązania te nie przekroczą w poszczególnych latach tj. od 2007 r. do 2011 r. 15% planowanych
dochodów budżetu Gminy, a więc warunek określony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. zostanie spełniony.
Prognozowany dług Gminy na koniec 2007 roku nie przekroczy 60 % planowanych dochodów w
roku budżetowym, co spełnia wymóg art. 170 ustawy o finansach publicznych.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności Skład Orzekający orzekł jak w uchwale.
Zgodnie z przepisem art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz.577 / od powyższej uchwały służy odwołanie do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Zofia Ligocka

