U C H W A Ł A Nr Ci.180.2014
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 09 maja 2014 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające
finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach :

Przewodniczący: Jan RUDOWSKI
Członkowie:
Ireneusz KOŁAKOWSKI
Krzysztof POLENS

na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r, poz. 1113 z późn. zm.), art. 89 ust.
1 pkt 2, art. 91 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.), po rozpatrzeniu na posiedzeniu w
Ciechanowie dnia 09 maja 2014r.
podjął

następującą

uchwałę:

§ 1
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 313.726,00 zł (trzysta trzynaście
tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych), która zostanie zaciągnięta na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Modernizacja
istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości
Nowe Wrońska”.
§ 2
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Uzasadnienie
Rada Gminy Załuski podjęła Uchwałę Nr 224/XXXV/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w
sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
która zostanie zaciągnięta na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem
na realizację zadania pn: „Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”.

Uchwała ta ma umocowanie prawne w Uchwale Nr 228/XXXV/2014 Rady Gminy Załuski z
dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, w której
zaplanowany został deficyt faktyczny budżetu w kwocie 5.478.483,42 zł, stanowiący różnicę
pomiędzy dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczek otrzymanych w 2013 roku na
finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a
wydatkami. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie
2.375.815,68 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.448.888,93 zł oraz wolnych środków w
kwocie 1.653.778,81 zł.
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 227/XXXV/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski wykazano prognozowane
wykonanie dochodów:
2014 r. –
2015 r. –

17.407.107,51 zł
20.383.543,35 zł

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr 224/XXXV/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, spłatę pożyczki będą
stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Spłata pożyczki nastąpi w 2015 roku.
Rada Gminy Załuski dokonała zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksla in blanco.
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 227/XXXV/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski wykazano łączne spłaty
zobowiązań wraz z odsetkami :
2014 r. –
2015 r. –

900.485,25 zł
2.401.815,68 zł

W zakresie planowanej kwoty długu stwierdzono, że zachowana została relacja określona w
art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały bowiem ustawowe wymogi
dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, tj. kwota z lewej strony wzoru
wskaźnika jest mniejsza od kwoty wynikającej z prawej strony.
W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wydał opinię jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego

Otrzymują:
1/ Wójt Gminy Załuski
2/ a/a

