Uchwała Nr SO-11/15/K/Ln/2006
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie: wydania na wniosek pożyczkobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanej pożyczki.

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
(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 Bojanowo z dnia 31
maja 2006 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 1.650.000,- zł:
- w kwocie 1.200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami we wsi Trzebosz”
- w kwocie 450.000,- zł na realizacje zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły
Podstawowej w Bojanowie i modernizację systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz
wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania”, wyraża:

opinię pozytywną
o możliwości spłaty tej pożyczki

UZASADNIENIE
Analizując budżet Gminy Bojanowo 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 31 marca 2006 roku Skład Orzekający stwierdza co następuje:
W budżecie na 2006 r.(według stanu na dzień 30 maja 2006 r. po zmianie dokonanej Uchwałą Nr
XLI/275/2006) ustalone zostały:
-

dochody w kwocie 15.598.765,- zł,

-

wydatki w kwocie 15.645.015,- zł,

-

deficyt budżetu w wysokości 46.250,- zł, a jako źródło jego sfinansowania wskazano przychody z
tytułu pożyczek i kredytów.
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W budżecie (załącznik Nr 3 do uchwały) zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w
wysokości 1.250.000,- zł, a rozchody budżetu w wysokości 1.203.750,- zł i dotyczą spłat wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
O zaciągnięciu przedmiotowych pożyczek Rada zdecydowała Uchwałami:
1)

Nr XLI/271/06 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
z przeznaczeniem na „Termomodenizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bojanowie i
modernizację systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na gazową oraz wymianę wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania” w wysokości 450.000,- zł,

2)

Nr XLI/272/06 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi
Trzebosz” w wysokości 1.200.000,- zł w dwóch transzach:
-

I transza 2006 r.

– 800.000,- zł,

-

II transza 2007 r. – 400.000,- zł.

W budżecie 2006 r. na realizację w/w zadań przewidziano wydatki (odpowiednio):
1)

w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 585.000,- zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW – 450.000,- zł,

2)

w dz. 010 rozdz. 01010 w wysokości 1.403.222,- zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW – 800.000,- zł,

Według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień
31.03.2006 r. jednostka posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.848.750,zł. Gmina nie udzielała poręczeń i nie planuje tego w 2006 r.
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.

-

7,96 %

2007 r.

-

9,43 %

2008 r.

-

6,66 %

2009 r.

-

6,27 %

Z uwagi na to, że spłata zobowiązań Gminy w latach 2006 – 2009 nie przekroczy 15% planowanych
dochodów budżetu, co spełnia co spełnia wymóg art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający wyraża opinię, że Gmina Bojanowo ma możliwość spłaty w podanym terminie
zobowiązań z tytułu wnioskowanych pożyczek.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Danuta Szczepańska

Pouczenie:

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