
REGIONAL!̂  IZBA OBRACHUMKOWA
w toazi

Zamiejscowy w Sieradzu

U c h w a l a Nr IV / 158 / 2017
WP725103B988, RegonP^f 04280

Skladu Orzekajqccgo Kcgionalncj I/by Obrachunkowej w Ludzi

/ dnii i 30 cxcrwca 2017 roku

w sprawic opinii odnosnic mozliwosci splaly krcdylu przez Gmine Ostrowek w kwocic

2.200.000,00/1.

Po rozpalrzeniu dokumentow przedlozonych przez Gmine Ostrowek w sprawie wydania

opinii o mozliwosci splaty krcdylu planowanego do zaciagniccia w 2017 roku na sfinansowanie

planowanego dcficytu budzclu i splate wczesniej zaciagnictych zobowiazari z lylulu kredytow,

Sklad Orzekajacy Regionalnej I/by Obrachunkowej w Lodzi:

1. Barbara Polowczyk - przewodniczijca

2. (ira/yna Kos - czlonek

3. I'awcl Dobr/ynski - czlonek

d/ialajac na podslawic art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 rok o finansach publicznych

(Ickst jcdnolily Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianarni) oraz art. 13 pkt 1 uslawy /. dnia

7 pa/.dx.icrnika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (leksl jednolily z 2016 roku,

pox. 561).

p o s t a n o w i l :

wydac opiniy po/,yty>vn;j w pr/.cdmiocic mozliwosci splaly krcdytu w wysokosci 2.200.000,00 zl,

planowancgo do zaciagniccia pr/cz Gminc Ostrowek na sfinansowanie planowanego deiicytu

bud/.ctu i splale wczesniej /aciagnicplyeh zobowiazan z tytulu kredytow.

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

Sklad Orzekajacy wydal przcdmiotowa opinie w oparciu o nast^pujacc dokumenty:

uchwale budzetowa Rady Gminy Ostrowek Nr XIX/1 3 1/20 1 6 z dnia 29 grudnia 20 1 6 r.

w sprawie uchwalcnia budzetu Cjminy Ostrowek na 2017 rok wraz zc zmianarni;

uchwale Nr XXII1/166/2017 Rady CJminy Ostrowek z dnia 8 ezcrwca 2017 roku w sprawic xmian

w Wielolctnicj Prognozy Finansowcj (iminy Ostrowek;

uchwale Nr XXIII/1 67/20 17 Rady Gminy Ostrowek z dnia 8 czcrwca 2017 r. w sprawie

zaciagniecia kredytu bankowego dlugolcrminowego w 2017 r.;

inlbrmacj^ o wskaznikach i rclacjach po/iomu zadluzenia Gminy Ostrowek;

inlbrmacje o pozostalyeh do splaty kredytach, wynikajaeych z zawartych w przcszlosci umow;

- in tbrmacjc o tcrminach pfatnosci zaei^gancgo kredytu.



W budzecie Gminy na 2017 rok zaplanowano dcficyt w wysokosci 2.323.000,00 zl. Rozchody budzelu

zaplanowano w wysokosci 700.000,00 zl. Przychody budzclu • przcznaczone na sfinansowanie

planowanego deficytu i splat? wczesnicj zaciagnietych zobowiazari z tytuhi kredytow - uslalono na

poziomie 3.023.000,00 zl.

W dniu 8 czcrwca 2017 roku Rada Gminy Ostrowek podjcla uchwal? Mr XXIII/167/2017

w sprawie zaciagniecia kredytu dlugolerminowcgo w wysokosci 2.200.000,00 zl, z przcznac/cnicm na

slmansowanic planowanego dcficylu budzctu i splatc zaciqgnietych wczesnicj zobowiazaii z tytuhi

kredytow. Sphita przedmiolowego kredytu planowana jest vv lataeh 2024 -2026.

Mozliwosc zadluzania sie danej jednoslki samorz^du teiylorialnego wyznacza regula wynikajaca

z art. 243 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na podstawic lego pr/,episu, dla

dancj jcdnostki samorzadu iciytorialncgo obliczany jest indywidualny wskaznik dopuszczalnego obciazcnia

budzctu / tytuhi splaty dhigu, ustalany jako srcdnia aiytmclyezna /, oblic/onych dla ostatnieh trzcch lat

rclacji jcj doehodow biczacych powi9kszonych o dochody ze spr/cdazy majqtku orax pomnicjszonycb

o wydatki biczacc, do dochodow ogotem budzetu.

W roku 2017 rclacja splat rat zaciagnietych krcdylow wraz z nalc/.nymi odsclkami do

planowanyeh dochodow budzctu ksztaltujc si^ na poziomie 4,63 %, przy wskazniku dopuszezalnym

5,94 %. W dalszych lataeh prognozy 2018 - 2026, wska/niki splat i wskazniki dopus/czalncgo

obciqzenia budzetu splalami ksztattuja si^ nastcpujaco:

- w roku 201 8 wskaznik splat wynosi 2,09%, przy wskazniku dopuszezalnym 3,45%;

- w roku 2019 wskaznik splat wynosi 2,53%, przy wskazniku dopuszezalnym 4,53%;

- w roku 2020 wskaznik splat wynosi 5,70%, przy wskazniku dopuszezalnym 6,25%;

- w roku 2021 wskaznik splat wynosi 3,89%, przy wskazniku dopuszezalnym 9,48%;

- w roku 2022 wskaznik splat wynosi 3,21%, przy wskazniku dopuszezalnym 9,27%;

- w roku 2023 wskaznik splat wynosi 3,32%, przy wskazniku dopuszezalnym 8,76%;

- w roku 2024 wskaznik splat wynosi 3,46%, przy wskazniku dopus/.czalnym 8,27%;

- w roku 2025 wskaznik splat wynosi 4,27%, przy wskazniku dopuszezalnym 8,32%;

- w roku 2026 wskaznik splat wynosi 4,48%, przy wskazniku dopuszezalnym 8,50%.

7, przedstawionych danych wynika, ze w lataeh objctych wiclolctnia prognoztj luiansowtf

2017 2026, wskazniki obrazujacc obciazenic budzctu Gminy Ostrowck splaUj dhigu oraz



wska/niki dopuszczalne, wyznac/ajace gorna granie^ lego obciazenia budxelu - spctniajq wymogi

art. 243 ustawy o ilnansach puhlic/nych.

Przedmiotowa opinia /.osiahi wydana przy zalo/cniu pchicj realixacji dochodow, /arovvno

hic/.acych jak i majatkowych, utrzymania zakladanego poziumu wydalkow orax osiagniycia

planowanych nadwyxck operacyjnych, przyj^tych w wicloletniej prognoxie llnansowcj Gminy

Ostrowck.

/c vvxgl(;du na dnkonunc ustalcnia, postanowiono jak w scntcncji.

()d opinii wyrazonej w ninicjs/cj uchwalc skizy odwolanic do pclncgo skUidu Kolcgium

Ucgionalncj Ixhy Obrachunkowej w l.odxi w tcrminic 14 dni od dnia dorycxcnia uchwaty.


