UCHWAŁA Nr Pł.330.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 15 października 2015 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego
przez Gminę Łąck.
Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn.
zm.) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:
Przewodnicząca
Członkowie:

- Dziarnowska Ewa
- Małkowska Agnieszka
- Ignasiak Romana

uchwala, co następuje:
§1
Pozytywnie opiniuje możliwość spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
przez Gminę Łąck.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

UZASADNIENIE
W dniu 09.10.2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Płocku wpłynął wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu
długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł zaciąganego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy.
Na podstawie następujących dokumentów:
- wniosku z dnia 09.10.2015r. o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu,
- załącznika nr.1 pn. „Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia j.s.t.”,
- uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck i jej zmian,
- uchwały budżetowej Gminy Łąck na rok 2015 Nr II/16/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30
grudnia 2014 roku i jej zmian,
- uchwały Nr VI/49/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 02 września 2015 roku w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
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Skład Orzekający ustalił, co następuje:
- wnioskowany kredyt w kwocie 200.000,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu 2015 roku,
- spłata wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2015-2023, w tym spłata
rat kredytu w latach 2016-2023,
- źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody gminy uzyskane z wpływów z
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości,
- zachowane zostaną wymogi wynikające z art. 243 ustawy, tzn., że kwoty rocznych
zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów wraz z odsetkami nie przekroczą w latach spłaty
indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia Gminy Łąck jednakże w roku 2019 i roku
2020 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów kształtuje się blisko
maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty i wynosi odpowiednio 3,47 % przy max.
limicie 3,61% oraz 3,53% przy max. limicie 3,58%.
Wobec tak ukształtowanych wskaźników spłaty wskazana jest ze strony Rady Gminy
potrzeba ciągłego monitorowania budżetu w toku jego wykonywania. W szczególności
wymagana jest bieżąca analiza realizacji zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku w
2015 roku.
Przy założeniu pełnej realizacji wielkości dochodów budżetowych przyjętych w WPF, Gmina
Łąck posiadać będzie możliwość spłaty kredytu.
Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte przez Radę Gminy w Łącku
w uchwale o WPF założenia, iż oprócz zaplanowanych w budżecie na rok 2015 przychodów
zwiększających zadłużenie Gminy nie będą zaciągane nowe zobowiązania wpływające na
dług jednostki, a realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów będzie
przebiegać na poziomie kwot prognozowanych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

