Uchwała Nr Os.231.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie wydania na wniosek Wójta Gminy Stary Lubotyń opinii
spłaty długoterminowego kredytu w kwocie 1.300.000,00 zł, który
Lubotyń zamierza zaciągnąć z przeznaczeniem na sfinansowanie
deficytu budżetowego Gminy w 2018r. oraz na spłatę wcześniej
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

o możliwości
Gmina Stary
planowanego
zaciągniętych

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561),
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący
– Członek Kolegium – Henryk Kiereś,
Członkowie:
– Członek Kolegium - Elżbieta Dorota Głażewska,
– Członek Kolegium – Jolanta Białobrzewska,

uchwala, co następuje:
§ 1.
Gmina Stary Lubotyń ma możliwość spłaty długoterminowego kredytu w wysokości
1.300.000,00 zł, o udzielenie którego ubiega się na warunkach wskazanych przez Radę
Gminy Stary Lubotyń w uchwale Nr XXXI/194/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
§ 2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Izby

Uzasadnienie
W dniu 30 kwietnia 2018r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wniosek Wójta Gminy Stary Lubotyń o wydanie opinii o możliwości spłaty przez
Gminę długoterminowego kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł, który według ww.
Uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń, Gmina Stary Lubotyń zamierza zaciągnąć na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Skład Orzekający zważył, co następuje:
Wymienioną wyżej uchwałą Rada Gminy Stary Lubotyń postanowiła o zaciągnięciu
długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.300.000,00 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego Gminy w 2018r. oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Jako źródło dochodów, z których zostanie pokryte zobowiązanie z tytułu kredytu
wskazano dochody z podatku od nieruchomości.
Spłata kredytu nastąpi w okresie 5 lat, począwszy od roku 2019.
Z analizy dokumentów wynika, że w roku 2018 i w latach następnych w Gminie Stary
Lubotyń spełniona będzie relacja wymagana art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2077).

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak wyżej.

Przewodniczący Składu Orzekającego
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