Uchwała Nr SO-0950/11/14/Pi/2006
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 4 maja 2006r.
w sprawie wydania na wniosek pożyczkobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanej pożyczki.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 24/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk ładzie:
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 art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104.), po rozpoznaniu przedłożonego przez Wójta Gminy Budzyń wniosku
z dnia 25 kwietnia 2006r. o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki w wysokości 340.000,- zł, przez Gminę
Budzyń wyraża:
opinię pozytywną.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 25 kwietnia 2006r. doręczonym 27 kwietnia 2006r. Wójt wystąpił z wnioskiem o wydanie
opinii o możliwości spłaty przez Gminę Budzyń pożyczki w wysokości 340.000 zł przeznaczonej na realizację zadania
inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice gmina Budzyń”. Wolę zaciągnięcia kredytu
wyraziła Rada Gminy Budzyń w uchwale Nr XXVII/205/2006 z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r. wynosi 1.919.750 zł, w tym zobowiązania wymagalne 2.352 zł /dane
wg sprawozdania Rb – Z/ i stanowi 11,51 % wykonanych dochodów za 2005r.
Po uwzględnieniu planowanych w 2006 roku przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów oraz planowanych
rozchodów z tytułu spłat rat kredytów planowany stan zadłużenia na koniec 2006r. wyniesie 3.032.250 zł i stanowi
21.12 % planowanych dochodów na 2006 rok, co spełnia postanowienia art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
2006r. – 21,71%, 2007r. –23,91%, 2008r. – 17,31%, 2009r. – 12,32%, 2010r. – 7,72%, 2011r. – 3,73 %
prognozowanych dochodów.
Kwota przypadających do spłaty zobowiązań w 2006 roku z tytułu pożyczek, kredytów wraz z odsetkami
wynosi 772.240 zł, co stanowi 5,25 % planowanych na ten rok dochodów. W latach 2006- 2012 spłaty rat kredytów
przedstawiają się następująco (co wynika z prognozy):
2006r. – 5,25%, 2007r. –5,77%, 2008r. – 7,12%, 2009r. – 5,39%, 2010r. – 4,92%, 2011r. – 4,20%, 2012r. – 3,38%
prognozowanych dochodów.
Spłaty zobowiązań wg stanu na dzień wydania opinii o przedmiotowym wniosku stanowią:
2006r. – 5,25%, 2007r. – 3,25%, 2008r. – 3,35%, 2009r. – 1,80%, 2010r. – 1, 49%, 2011r. – 1,00%, 2012r. – 0,54%
prognozowanych dochodów, co spełnia postanowienia art. 169 ust.1 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

