Uchwała Nr SO.-0950/105/17/2006
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 04 grudnia 2006 r.
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 25/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w składzie:
Przewodnicząca: Aniela Michalec
Członkowie:

Grażyna Wróblewska
Karol Chyra

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i 19 ust.1 i 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 ze zm.) po
rozpoznaniu wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty planowanego kredytu długoterminowego
w kwocie 55.000 zł i w kwocie 95.000 zł przez Miasto i Gminę Czerniejewo wyraża:
op inię p ozytywn ą
Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo pismem z dnia 10 listopada 2006 r. (doręczonym w dniu
15 listopada 2006 r.) wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie
55.000 zł i w kwocie 95.000 zł z Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Łubowie na realizację
zadań:
-

„Kształtowanie centrum wsi Żydowo poprzez budowę parkingu”,

-

„Remont Domu Kultury w Pawłowie”

Analizując zdolność gminy do wywiązania się ze zobowiązań Skład Orzekający ustalił, co
następuje:
W budżecie Miasta i Gminy Czernijewo na 2006 r. po dokonaniu zmian zarządzeniem Nr
49/06 Burmistrza miasta z dnia 08 listopada 2006 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości
12.968.818,35 zł i wydatki w wysokości 14.375.520,98 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.406.702,63 zł.
W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 5.179.825 zł w tym:
-

z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.564.228 zł (§ 952),

-

z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej 320.000 zł (§ 903).

W budżecie zaplanowane zostały rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 477.525,37
zł (§ 992).
Skład Orzekający zapoznał się z przedłożonym za III kwartał 2006 r. sprawozdaniem Rb-Z i
ustalił, że zobowiązania Miasta i Gminy za III kwartał wynosiły 1.281.398,88 zł, co stanowi 9,88% z
czego zobowiązania wymagalne wynosiły 13.130,88zł. planowanych dochodów. Ze sprawozdania RbNDS za ten okres wynika, że Gmina dokonała spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 321.000 zł.
Z analizy posiadanych przez tut. Izbę dokumentów w tym opracowanej przez Gminę prognozy
kształtowania się dochodów budżetu w latach 2006-2015 wynika, że spłata zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki kształtować się będzie
następująco:
Rok 2006 – 4,00 %
Rok 2007 – 7,92 %
Rok 2008 – 2,40 %
Rok 2009 – 1,71 %
Rok 2010 – 1,57 %
Rok 2011 – 1,47 %
Rok 2012 – 1,36%
Rok 2013 – 0,64%
Rok 2014 – 0,61%
Rok 2015 – 0,57%

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający wyraża opinię, że w latach 2006 - 2015 łączna
kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z
należnymi odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów budżetu Gminy, a więc wymóg
wynikający z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Aniela Michalec

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

