Uchwała nr SO – 20/4-Kr/Ka/06
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego 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:
Przewodniczący
Członkowie:

-

Teresa Marczak,
Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,

działając na podstawie art. 13 ust. 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), po rozpoznaniu
przedłożonego przez Wójta Gminy Gizałki wniosku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki w
kwocie 85.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) wyraża opinię pozytywną.
Uzasadnienie
Pismem Fn 3020/17/2006 z dnia 8 maja 2006 r. doręczonym w dniu 9 maja 2006 r. Wójt
Gminy Gizałki wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty pożyczki w
kwocie 85.000 zł.
Analizując zdolność Gminy Gizałki do wywiązania się ze zobowiązań wynikających
z planowanej do zaciągnięcia pożyczki, Skład Orzekający ustalił, co następuje:
Uchwałą Nr XXXVI/17/2006 z dnia 31 marca 2006 roku Rada Gminy postanowiła o
zaciągnięciu pożyczki na zadania inwestycyjne pt. „Wymiana ogrzewania węglowego na piec
olejowy, montaż kolektorów słonecznych wraz z termomodernizacją Gminnego Centrum Kultury w
miejscowości Tomice”
Budżet na 2006 r. po zmianach dokonanych uchwałą nr XXXVI/19/2006 z dnia 31 marca
2006 r. obejmuje dochody budżetowe w wysokości 9.102.475 zł, wydatki budżetowe w kwocie
8.980.757 zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 121.718 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i
pożyczek. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek ogółem ustalono w wysokości 648.000 zł;
rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 769.718 zł.
W budżecie na 2006 r. zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa
budynku Gminnego Centrum Kultury - Tomice” w wysokości 85.000 zł.
Z kwartalnych sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego wynika, że kwota długu Gminy wynosiła:
na koniec 2005 r. – 3.212.150 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych w kwocie 2.695.168 oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych w
kwocie 516.982 zł, co do wykonanych dochodów na koniec 2005 r. stanowiło 36,19%,
na koniec I kwartału 2006 r. – 2.963.353 zł, z tego z tytułu z tytułu kredytów i
pożyczek długoterminowych 2.658.668 zł oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych
304.685 zł, co stanowiło 32,56% planowanych w tym okresie dochodów budżetowych.
Uwzględniając dotychczasowe zadłużenie oraz planowane do zaciągnięcia w 2006 roku
kredyty i pożyczki, w tym wnioskowaną pożyczkę w kwocie 85.000 zł, dług gminy oraz wskaźniki
zadłużenia i spłaty zadłużenia w latach 2006 - 2009 przedstawiają się następująco:
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Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2006-2009 planowane zadłużenie gminy na
koniec roku nie przekroczy 60% planowanych dochodów jednostki w danym roku budżetowym, a
łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z
należnymi odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów budżetu gminy.
Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty
w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z
należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 nie
może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu
terytorialnego. Ograniczeń tych nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej (ust. 3 pkt 1).
Zgodnie z art. 170 ust. 1 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku
budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku
budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu na koniec kwartału nie może
przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki (ust. 2).
Ograniczeń tych nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej (ust. 3).
Skład Orzekający zwraca uwagę, że przy zaciąganiu dalszych zobowiązań należy przestrzegać
przy uchwalaniu i wykonywaniu budżetu lat następnych norm wynikających z art. 169 i 170 ustawy o
finansach publicznych.
Uwzględniając zachowanie wymogów ustawy o finansach publicznych Skład Orzekający orzekł,
jak w uchwale.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Teresa Marczak
Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14
dni od dnia doręczenia uchwały.

