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SUIadu Or/ekajacego Rcgionalncj Izby Obraehunkowej w l^odzi
•/, dnia 29 maja 2013 roku

w sprawic opinii odnosnic mozliwosci splaty pozyczki w wysokosci 600.000,00 v\.

Po rozpatrzeniu dokumcntow przcdJo/.onych przez Gmine^ Ostrowck w sprawio
mo/liwosci sptaty po/yc/ki

na wyprzedzaj^ce finansowanie w ramach Programu Roxwoja

Obs/.arow Wicjskich na lata 2007 - 2013 z przcznac/eniem na sfinansowanic planowancuo
dcficytu budxctu Gminy Ostrowck,
Sldad Or/ckajacy Rcgionalncj I/by Obrachunkowej w Lodzi:
1 . Barbara

Polowc/yk

- przcwodnicz^ca

2. Graxyna

Kos

- czlonek

3. Pawcl

Dobrzynski

- czlonek

d/ialajac na podstawic art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach public/.nyc;i
(I)/. U. Nr 157, pox. 1240 z po/niejs/ymi zmianami) oraz art. 13 pkt 1 ustawy / dnia
7 pa/.dzicrnika 1992 roku o rcgionalnych i/bach obrachunkowych (tckst jcdnolity / 2012 roku.
po/.. 1 1 1 3 ) ,

postanowil:
wydac opinic po/ytywnjj w pr/.cdmiocic mozliwosci spJaty powy/szcj pozyc/ki.

Uzasadnicnic

Sklad Or/ckajacy wydal pr/cdmiotowa opini^ w oparciu o nast^pujqcc dokumcnty:
uchwa^ bud/.ctowtj Rady Gminy Ostrowck Nr XXTT/148/2012 7. dnia 28 gnidnia 2012 rokj
w sprawic uchwalcnia budzctu Ciminy Oslrowck na 201 3 rok wraz /c zmianami,
uchwalc Nr XX1I/1 47/201 2 Rady Gminy Oslrowck z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawic uchwalcnia
Wiclolctnicj Progno/y Hnansowcj Gminy Ostrowck na lata 2013-2017 wraz zc zmianami,
uchwalc Nr XXIV/1 69/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 marca 2013 roku w sprawic
zaciagniccia po/yc/ki na wypr/cdzajacc finansowanic w ramach
Obs/arow Wicjskich na lata 2007 - 2013,

Programu Ro/.woju

wskazniki i rclacjc poziomu zadluzcnia Gminy Ostrowck na lata 2013-201 8,
informacjc o pozostalych do splaty kredytach i pozyczkach wynikajacych z zawartych
w przcszlosci umow,
Na podstawie ww. materialow, Sklad Orzckajacy ustalil, co nastcpujc:
W budzccic Gminy Ostrowck, po dokonanych zmianach w 2013 roku, planowanc dochody bud/.clii
ksztaltuj^ sic na poziomic 13.670.377,73 zl, a wydatki w wysokosci 15.433.902,07 /I. Deficyt bud/ctu
wynosi 1.763.524,34 zl.. Przychody budzetu z tytulu kredytow i pozyczek zaplanowano w kwocic
2.933.524,34 zl, wtym:
600.000,00 zl stanowia przychody z tytulu pozyczki na wyprzedzajace fmansowanie zadan
rcalizowanych z udzialem srodkow pochodz^cych z budzetu Unii liuropejskicj,
2.333.524,34 zl stanowi^ przychody z tytulu kredytow.
W ro/,chodach budzetu zaplanowano splaty wczcsniej zaciagnictych kredytow i pozyczck w kwocic
1.170.000,00 zl.
W d n i u 2 8 marca2013 roku Rada Gminy Ostrowck podjcla uchwalc Nr XXIV/1 69/2013
w sprawie zaciagniecia pozyczki na wypr/.edzaj^ce finansowanic w ramach Programu Ro/woju
Obszarow Wicjskich na lata 2007 - 2013. Splata tcj pozyczki planowana jest na 2014 rok.
Na podstawie analizy posiadanych dokumentow stwicrdzono, zc:
w roku 2013 rclacja planowanych splat rat kredytow i pozyczck wraz z nalcznymi
odsctkami do prognozowanych dochodow budzctu, ksztahujc sic na poziomic 10,72%.
Wskaznik ten spclnia wymogi art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czcrwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z poznicjszymi zmianami) - przcpisy tc obowiazuja do
31 grudnia 2013 roku, na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1 2 4 1
z poznicjszymi zmianami). Zgodnic z art. 169 ust. 1 wskazancj ustawy, wskaznik ten nic mozc
pr/ckroczyc 15%,
prognozowana kwota dlugu na konicc 2013 roku wynosi 5.753.524,34 /I co stanowi 42,09%
planowanych dochodow budzctu. Zgodnic z art. 170 ust. 1 ww. ustawy o fmansach
publicznych, wskaznik powy/szy nic mozc przckroczyc 60%. Przcpis ten obowiazujc do dnia
31 grudnia 2013 roku, na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku
Przcpisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych.

Stosownic do postanowien art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku - Pr/episy
wprowad/aj^ce ustawy o imansach publicznych,

poczawszy od 2014 roku, do uchwal

budzetowych bcda mialy /.astosowanic przcpisy okreslonc w art. 243 ustawy z dnia 27 sicrpnia
2009 roku o finansach public/.nych. W swictlc art.243 ust. 1 ww. uslawy wysokosc wska/niku,
stanowiaccgo gorna^ dopus/czalnq granic£ obciazcnia budzctu spJatami wczesniej zaciagnietyen
krcdytow i pozyczck, wykupcm papicrow wartosciowych oraz potcncjalnymi splatami kwot
wynikaj^cymi z ud/iclonych porcc/cn i gwarancji nic mozc bye wyzsza od srcdnicj
arytmctyc/ncj z oblic/onych dla ostatnich trzcch lat rclacji jcj dochodow biczacych
powickszonych o dochody zc sprzcdazy majqtku oraz pomnicjszonych o wydatki bicz^ce,
do dochodow ogoicm budzctu. Rclacja, wynikajaca z powyzszego przcpisu prawa w roku 201^.
kicdy planowana jest splata przcdmiotowcj pozyczki, uksztaltuje si9 na poziomic 10,02%,
a po uw/glednicniu wymogow art. 243 ust.3 pkt 1 tcj ustawy o finansach publicznych, wynicsic
6,26%. Natomiast dopuszczalny wskaznik splaty zobowi^zan okreslony w art. 243 ww. ustawy
wynosic bedzic 7,51%. /atcm, jak z powyzszego wynika, poziom splat zobowiazan (}miny
w 2014 roku, ksztaltujc si? ponizcj dopuszczalnego limitu.
Od ninicjszcj uchwaly przyslugujc zgodnic / art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdzicrnika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych odwolanie do Kolcgium Regionalncj Izby
Obrachunkowcj w f.odzi w tcrminie 14 dni od dnia dorcczcnia uchwaly.

