Uchwała Nr Si.166.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Paprotnia planowanej do
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Na podstawie art.13 pkt 1, art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn.zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach n/w
Członków Kolegium:
Przewodnicząca Składu: Jolanta Tomaszek
Członkowie Składu:

1) Kamil Krauschar
2) Agnieszka Małkowska,

uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie możliwość spłaty planowanej do zaciągnięcia w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
przez Gminę Paprotnia pożyczki długoterminowej w kwocie 485.000,00 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetowego
związanego z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci
kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Uziębły”, przy założeniu pełnej realizacji
wielkości planowanych dochodów budżetowych przedstawionych w analizowanej n/w
WPF na lata 2019-2028.
Uzasadnienie
W dniu 16 kwietnia 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie – Zespół w Siedlcach wpłynął wniosek Wójta Gminy Paprotnia w sprawie
wydania opinii o możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ww. pożyczki.
Skład Orzekający w związku z wyżej wymienionym wnioskiem dokonał analizy
sytuacji finansowej Gminy na podstawie posiadanych dokumentów i stwierdził, że nie
ma przeszkód merytorycznych ani formalnoprawnych do zaciągnięcia i spłaty
opiniowanej pożyczki, jeżeli zostaną zachowane warunki jej udzielenia określone we
wniosku Wójta Gminy:
- spłatę pożyczki przewiduje się w latach 2021-2028, w następujących ratach:
- 2021 rok

- 10.000 zł

- 2022 rok

- 20.000 zł

- 2023 rok

- 50.000 zł

- 2024 rok

- 50.000 zł

- 2025 rok

- 112.500 zł

- 2026 rok

- 75.000 zł

- 2027 rok

- 75.000 zł

- 2028 rok

- 92.500 zł,

- oprocentowanie pożyczki wyniesie 1,5 % w skali roku.
Rada Gminy Paprotnia w dniu 28 marca 2019 roku podjęła Uchwałę Nr
VI/32/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w
Warszawie. Zgodnie z ww. uchwałą przypadające do spłaty raty kapitałowe pożyczki
oraz odsetki pokrywane będą z wpływów z tytułu udziałów gminy we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej określonej Zarządzeniem Nr 7/19
Wójta Gminy Paprotnia z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w WPF na lata
2019-2028 pod kątem posiadanych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych jakie
aktualnie posiada i w najbliższym czasie zamierza zaciągnąć Gmina Paprotnia
wskazuje, że ich wysokość nie narusza prawa. Planowane zadłużenie na koniec
2019 roku wynosi 3.067.401,25 zł. W 2019 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań określony art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.), obliczony w oparciu o
wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy dla Gminy Paprotnia wynosi
10,15% do planowanych dochodów. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ww. ustawy do dochodów Gminy wynosi
w 2019 r. - 5,49 % do planowanych dochodów, a po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń – 4,20 %. W latach następnych tj. 2020-2028 również planowany wskaźnik
spłaty zgodnie z przedstawionym wyżej WPF jest niższy od maksymalnego
dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art.243 u.o.f.p. dla Gminy Paprotnia po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.
Skład Orzekający podaje, iż za 2018 rok dochody budżetowe zrealizowano na
poziomie 102,72 % (plan 10.952.470,51 zł, wykonanie 11.249.903,53 zł)., zaś
planowane dochody na 2019 rok wynoszą 11.557.452,00 zł.
Nawiązując do powyższego, Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w
sentencji uchwały.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie ul. Koszykowa 6A w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały.

