Uchwała Nr SO-9/6/K/2006/Ln
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 09 sierpnia 2006r.

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 2004r. ze zmianami w osobach:
Przewodniczący: Zdzisław Drost
Członkowie:

Zofia Ligocka
Beata Rodewald-Łaszkowska

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. Nr 55 z 2001r. poz. 577 ze zmianami) oraz zgodnie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w odniesieniu do wniosku
Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie wydania opinii dot. możliwości spłaty
pożyczki przez Gminę Czempiń w wysokości 100.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu przy ul. Kościańskie Przedmieście”
-

wyraża opinię p o z y t y w n ą o możliwości spłaty tej pożyczki.

UZASADNIENIE
Analizując przedłożone przez Burmistrza Gminy Czempiń sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2005r., wykaz zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek z dnia 05 lipca 2006r. wraz z harmonogramem planowanej spłaty wnioskowanej pożyczki oraz budżet na 2006r., Skład Orzekający stwierdza co następuje:
W budżecie Gminy na 2006r., po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego, zostały zaplanowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w Czempiniu przy ul. Kościańskie Przedmieście” - kwota 144.000 zł. W budżecie zaplanowano także przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł (w tym 100.000 zł na
przedmiotowe zadanie).
O zaciągnięciu kredytu Rada postanowiła Uchwałą Nr L/305/06 z dnia 29 czerwca 2006r.

Według sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2005r. oraz informacji gminy o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2005r. Gmina posiadała na początku roku budżetowego do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.235.925 zł. Gmina nie udzieliła poręczeń
majątkowych.
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Prognozowany dług na koniec 2006r. (przy uwzględnieniu spłaconych i planowanych do spłaty rat pożyczek oraz planowanej wielkości pożyczek i kredytów do zaciągnięcia) wyniesie 5.991.525 zł. co stanowić będzie 38,50 % planowanych dochodów budżetu - czyli nie przekroczy 60 % planowanych dochodów (również nie przekroczy w latach, w których planowane są spłaty zaciągniętych zobowiązań),
co spełnia wymóg art. 170 ustawy o finansach publicznych.
Z przedłożonego przez Gminę zestawienia zadłużenia wynika, że zobowiązania już zaciągnięte
oraz opiniowana pożyczka wraz z odsetkami, przewidziane do spłaty w poszczególnych latach, w stosunku do przewidywanych dochodów kształtować się będą w latach 2006-2012 w wysokości:
2006r. - 8,99%

2007r. - 8,70%

2008r. - 8,34%

2010r. - 7,84%

2011r. - 6,29%

2012r. - 0,31%.

2009r. - 8,23%

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający stwierdza, że zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przekroczą w poszczególnych latach tj. 2006-2012 poziomu 15% planowanych dochodów budżetu Gminy, a zatem warunek określony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Uwzględniając zachowanie wymogów powyższych uregulowań prawnych na tle planowanych
dochodów budżetowych, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekł jak w sentencji.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zdzisław Drost

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

