UCHWAŁA Nr Pł.92.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez
Gminę Nowy Duninów.
Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2012 roku Dz. U poz. 1113 z późn.
zm.) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jedn. z 2013 roku Dz.U. poz.885 z późn. zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:
Przewodniczący
Członkowie:

- Waldemar Rycharski
- Romana Ignasiak
- Agnieszka Małkowska

uchwala co następuje:
§1
Pozytywnie opiniuje możliwość spłaty pożyczki w kwocie 717.019,00zł przez Gminę Nowy
Duninów.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 17 lutego 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Płocku wpłynął wniosek Wójta Gminy Nowy Duninów o wydanie opinii o
możliwości spłaty pożyczki w wysokości 717.019,00zł.
Na podstawie następujących dokumentów:
- wniosku z dnia 17 lutego 2015 roku o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki na
wyprzedzające finansowanie,
- załącznika Nr 1 p.n. „Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia j.s.t.”,
- uchwały Nr 11/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 i jej zmiany,
- uchwały budżetowej Gminy Nowy Duninów na rok 2015 Nr 12/III/2014 Rady Gminy Nowy
Duninów z dnia 30 grudnia 2014 roku i jej zmiany,
- Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

-2-

Skład Orzekający ustalił, co następuje:
-wnioskowana pożyczka zostanie zaciągnięta w 2015 r. w kwocie 717.019,00zł i
przeznaczona na sfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w
Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów”.
- źródłem spłaty pożyczki będą przyznane środki pomocowe na podstawie umowy Nr 001176921-UM0700240/14 z dnia 16 listopada 2012 roku w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz aneksów
Nr 1 i Nr 2 do tej umowy.
W przypadku nie spełnienia przez gminę warunków umowy źródłem pokrycia spłaty
pożyczki będą dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- spłata wnioskowanej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w roku 2015.
- po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 zachowane zostaną wymogi
wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tzn., że
kwota zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami nie przekroczy
w roku 2015 indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia Gminy Nowy Duninów.
W 2015 roku bez uwzględnienia w/w wyłączeń max. limit jest przekroczony o 10,87%.
Wobec powyższego Skład Orzekający zwraca uwagę na konieczność ciągłego
monitorowania budżetu w toku jego wykonywania. W szczególności wymagane są bieżąca
analiza realizacji wielkości dochodów przyjętych przez jednostkę w WPF oraz
podejmowanie działań na rzecz ograniczania wydatków mających bezpośredni wpływ na
zadłużenie Gminy Nowy Duninów.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji
uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
mgr Waldemar Rycharski

