
'REGIONALNA I^BA OBRACHUNKOWA
w todzi

Zesp6t Zamiejscowy w Sieradzu
U c h vv a 1 a Nr IV / 136/2013

WIP 72,r> 10 38 966, Regon P-470428076
SUladu Or/ckajjjecgo Rcgionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

/. dnia 29 maja 2013 roku

w sprawic opinii odnosnic mozliwosci splaty kredytu w wysokosci 2.000.000,00 zl.

Po ro/patrzcniu dokumcntow przcdlozonych przez Gminc Oslrowek w sprawic

mo/liwosci splaty krcdylu na fmansowanic planowancgo dcftcylu oraz na splatc wc/esnit-j

/aciagni^tych /obowia/aii / tytuhi krcdylow w kwocic 2.0000.000,00 /I,

Skhid Or/ckajqcy Rcgionalncj I/by Obrachunkowcj w Lodzi:

1 . Barbara Polowc/yk - przewodniczaca

2. Gra/yna Kos - c/lonck

3. 1'awcl Oobrzyhski - czlonek

dxialajac na podstawic art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o fmansach public/.nyuii

(I) / . U. N'r 157, po/,. 1240 z poznicjs/ymi zmianami) oraz art. 13 pkt 1 ustawy /. dnia

7 pazdziernika 1992 roku o rcgionalnych izbach obrachunkowych (teksl jcdnotity / 2012 roku.

poz. 1 1 1 3 ) ,

p o s t a n o w i i :

wydac opinic poxytywnq w przcdmiocie mozliwosci splaty powyzszcgo krcdytu.

U / a s a d n i c n i e

Sklad Orxckajacy wydal pr/cdmiotowa opini9 w oparciu o nastcpujacc dokumcnty:

uchwalc bud/ctowa I^ady Gminy Ostrowck Nr XXTI/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawic uchwalcnia budzetu Gminy Ostrowck na 2013 rokwraz/c zmianami,

uchwalc Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Oslrowek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawic uchwalcnia.

Wiclolelniej Prognozy Finansowcj Gminy Oslrowek na lata 2013-2017 wraz zc zmianami,

Lichwal^ Nr XXV/180/2013 Rady Gminy Ostrowck z dnia 26 kwielnia 2013 roku w sprawic

zaciagniccia krcdytu bankowcgo dtugotcrminowcgo w 2013 roku,

- wskazniki i rclacjc poziomu zadiuzcnia Gminy Ostrowck na lata 2013-2018,



informacjc o pozostalych do splaty krcdytach i po/yc/kach wynikajacych / zawartych

w przcs/losci umow,

informacjc o tcrminach platnosci zaciaganego kredytu.

Na podstawic ww. materialow, Sklad Orzekajacy uslalil, co nastcpujc:

W bud/ccic Gminy Ostrowek, po dokonanych zmianach w 2013 roku, planowanc doehody bud/ctu

ksztaltuJ3 sit; na poziomic 13.670.377,73 zl, a wydalki w wysokosci 15.433.902,07 /.I. Dcficyt bud/ctu

wynosi 1.763.524,34 zl. Przychody budzelu / tytulu kredytow i po/yc/ek zaplanowano w kwocic

2.933.524,34 zl,wtym:

600.000,00 zl stanowiq przychody z tytulu po/yc/ki na wypr/cd/ajqcc finansowanic xadaii

rcaii/owanych z udzialem srodkow pochod/4cych z bud/ctu Unii FAiropcjskicj,

2.333.524,34 zlstanowiq. przychody z tytulu krcdytow.

W ro/chodach bud/clu zaplanowano splaty wc/csnicj zaciagnictych krcdytow i po/yc/ck w kwocic

1.170.000,00/1.

W dniu 26 kwictnia 2013 roku Rada Gminy Ostrowek podjcla uchwalc Nr XXV/I 80/2013

w sprawic /aciqgniecia kredytu bankowego dlugotcrminowcgo w 2013 roku. Splata tcgo kredytu

planowanajcst w lalach 2017 -2018.

Na podstawic analizy posiadanych dokumcntow stwicrd/ono, zc:

w roku 2013 rclacja planowanych splat rat krcdytow i po/yc/ck wra/, / nalc/nymi

odsctkami do prognozowanych dochodow budzctu, ksztallujc sic na po/iomie 10,72%.

Wskaznik ten spclnia wymogi art. 169 ust. 1 ustawy / dnia 30 czcrwca 2005 roku o finansach

public/nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 / pozniejs/ymi /mianami) - pr/cpisy tc obowia/uj^ do

31 grudnia 2013 roku, na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku -

Pr/episy wprowadzajacc ustawe o finansach public/nych (D/. U. Nr 157, po/. 1241

z po/nicjs/ymi zmianami). /godnie / art. 169 usl. 1 wska/anej ustawy, wskaznik ten nic mo/c

pr/ckroczyc 15%,

progno/.owana kwota dlugu na konicc 2013 roku wynosi 5.753.524,34 /.I co stanowi 42,09%

planowanych dochodow budzctu. Zgodnic / art. 170 ust.l ww. ustawy o Imansach

public/nych wskaznik ten nic mozc przckroczyc 60%. Pr/cpisy ten obowia/uje do dnia

31 grudnia 2013 roku, na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku

Pr/episy wprowad/ajacc ustawe o finansach public/nych.



Slosownic do poslanowicn art. 121 ust. 2 ustawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku - Pr/cpisy

wprowadxajace ustawy o fmansach publicznych, poc/awsxy od 2014 roku, do uchwal

bud/ctowych bcdq mialy /astosowanic pr/episy okrcslonc w art. 243 ustawy x dnia 27 s icrpniu

2009 roku o finansach public/.nych. W swictlc tcgo pr/cpisu wysokosc wska/nika, stanowiaccgj

gorna dopuszczalnq granicc obciaxcnia bud/ctu splatami wcxesnicj /aciagnictych krcdytow

i po/yc/ck. wykupcm papicrow wartosciowych ora/ potcncjalnymi splatami kwot wynikajacymi

/ ud/iclonych porcc/cri i gwarancji nic moxe bye wyzsza od sredniej arytmctyc/ncj

/. oblic/.onych dla ostatnich Ir/cch lat rclacji jcj dochodovv biezacych powicks/onych o dochody

/c spr/cda/y majatku ora/ pomnicjs/onych o wydatki bic/ace, do dochodow ogolcm bud/cii;.

\ podstawic pr/cdio/onych matcrialow ustalono, zc relacjc wynikajacc / powy/s/cgo pr/cpisi..

w latach 2014 2018 pr/cdstawiac sic beda nastepujaco:

Lata

2014

2015

2016

2017

2018

wska/.nik p lanowancj
lijc/.nej kwoty splat / art.

243ust. 1 ustawy o
finansat'li publicznych do

dochodnvv oyiilcm

10,02 %

7,11%

8,23 %

6,24 %

6,00 %

wska/nik planowancj lae/ncj
kwoty splat x art. 243 ust.l

ustawy o finansach
public/.nych do dochodow
ogolcm, po uw/gl^dnicniu

wymogow art. 243 ust.3 pkt 1
ustawy o finansach

public/.nych

6,26 %

7,11 %

8,23 "A,

6,24 %

6,00 %

dopus/.c/.alny wska/nik splaty
zobowiqzari okrcslony w art. 243
ustawy o finansach public/nych

7,51 %

8,04 %

9,63%

14,46 %

14,99%

W wyniku pr/cprowadxoncj analixy, biorac pod uwagc^ relacjc, wylicxonc w oparc i j

o pr/cpisy art. 169 ust. 1 i art. 170 usl. 1 ustawy x dnia 30 cxcrwca 2005 roku o finansach

public/nych, Sklad Or/ekajacy stwicrd/a i/, xostaty xachowanc wymogi ustawowc. W latach

2014 2018, kicdy obowia/ywac bcd/.ic przcpis art. 243 ustawy x dnia 27 sicrpnia 2009 roku

o finansach publicxnych, po uwxglcdnicniu wymogow art. 243 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, poxiom

splat xobowiaxari ksxtallujc sic poni/cj dopus/c/alncgo limitu.

Od ninicjs/cj uchwaly prxyslugujc xgodnic / art. 20 ust. 1 ustawy / dnia 7 paxd/icrnika

1992 roku o rcgionalnych ixbach obrachunkowych odwoianie do Kolcgium Rcgionalncj I /hy

Obrachunkowcj w Lod/i w tcrminic 14 dni od dnia dor^c/cnia uchwaly.


