UCHWAŁA Nr Wa.231.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Błonie kredytu długoterminowego w kwocie
16.800.000,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 7.968.549,92 zł i spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.831.450,08 zł.
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie:
Przewodniczący:
Członkowie:

- Stanisław Stępień
- Agata Pączkowska
- Lucyna Kusińska

uchwala, co następuje:

§1
Opiniuje pozytywnie możliwość spłaty przez Gminę Błonie kredytu długoterminowego w kwocie
16.800.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 7.968.549,92 zł i spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.831.450,08 zł.
§2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§3
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale Gminie służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 30 kwietnia 2018 roku Burmistrz Gminy Błonie zwrócił się z prośbą o wydanie
opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 16.800.000,00 zł z przeznaczeniem
na pokrycie deficytu w kwocie 7.968.549,92 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 8.831.450,08 zł .
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie po przeanalizowaniu ww. wniosku oraz:
1.
2.
3.

uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLVI/360/18 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu w 2018 roku,
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024,
materiałów świadczących o kondycji finansowej Gminy,

Pozytywnie opiniuje możliwość spłaty przez Gminę Błonie planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku
kredytu długoterminowego w kwocie 16.800.000,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 7.968.549,92 zł
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.831.450,08 zł .
Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu będzie następowała w latach 2018 - 2024 z dochodów
własnych stanowiących dochód budżetu Gminy.
Uchwalona na lata 2018-2024 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błonie w roku 2018 przewiduje
deficyt w kwocie 25.701.722,79 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami zaplanowanymi na poziomie
123.013.279,14 zł i wydatkami określonymi w wysokości 148.715.001,93 zł.
Planowane rozchody budżetu dla roku 2018 ogółem zaplanowano w kwocie 8.831.450,08 zł (spłata rat),
natomiast przychody ustalone zostały na poziomie 34.533.172,87 zł, w tym z tytułu kredytów do
zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 16.800.000,00 zł (przeznaczonych na sfinansowanie
planowanego deficytu w wysokości 7.968.549,92 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
8.831.450,08 zł).
Wg sprawozdań miesięcznych za IV kwartał 2017 r. Rb-27S o dochodach i Rb-28S o wydatkach
budżetowych Gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku, dochody wykonano na poziomie
96,51% planu rocznego po zmianach, zaś wydatki zrealizowano w wysokości 90,55% wielkości
zaplanowanych na 2017 rok.
Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za
okres od początku roku do 31 marca 2018, wynika, że Gmina Błonie na koniec I kwartału 2018 roku
obciążona jest zobowiązaniami dłużnymi w kwocie 32.439.204,43 zł. Natomiast z danych zawartych w
uchwalonej na lata 2018-2024 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wynika, że przewidywany dług
na koniec 2018 roku wyniesie 42.553.116,84 zł. W okresie spłaty opiniowanego kredytu, tj. w latach 2018–
2024, wskaźniki długu, nie przekroczą dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa
w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W tym stanie faktycznym i prawnym, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie postanowił, jak sentencji.

