UCHWAŁA Nr Pł.317.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 20 listopada 2019 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez
Gminę Szczutowo.
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 2019r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z
późn.zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca
Członkowie:

- Ewa Dziarnowska
- Romana Ignasiak
- Agnieszka Małkowska

uchwala, co następuje:

§1
Pozytywnie opiniuje możliwość spłaty pożyczki w kwocie 432.937,90 zł przez Gminę
Szczutowo.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 22.10.2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wpłynął wniosek Wójta Gminy Szczutowo o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki w
wysokości 432.937,90 zł.
Na podstawie następujących dokumentów:
- wniosku z dnia 02.10.2019r. o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki,
- załącznika do wniosku pn. „Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia j.s.t. (w tys. zł)”,
- Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo i jej zmian,
- Uchwały Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Gminy
Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018r. i jej zmian,
- uchwały Nr X/89/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 roku zmieniającej
Uchwałę Nr VI/54/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z
realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo –
Łazy – Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni
przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy”

-2-

Skład Orzekający ustalił, co następuje:
- wnioskowana pożyczka zostanie zaciągnięta w roku 2020 i będzie przeznaczona na
wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenach Agnieszkowo –Łazy – Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse,
Agnieszkowo, Słupia, Białasy”
- źródłem pokrycia spłaty pożyczki będzie przyznana pomoc na podstawie umowy Nr 0004965150-UM0700019/16 zawartej w dniu 24 maja 2018r. z Samorządem Województwa
Mazowieckiego w ramach działania PROW na lata 2014 - 2020,
- spłata wnioskowanej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w roku 2020,
- w roku 2020 spełnione będą wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych
tj. kwoty rocznych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami nie
przekroczą indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia Gminy Szczutowo.

Ponadto Skład Orzekający wskazuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie
ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500), która wprowadza istotne zmiany dotyczące,
między innymi sposobu wyliczania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach
publicznych na lata 2020 – 2025 oraz rok 2026 i lata następne. Ustawą tą doprecyzowano
także regulację dotyczącą tytułów dłużnych o inne nienazwane ustawowo umowy (art. 72 ust.
1a). Mając na uwadze powyższe organy gminy zobowiązane są na bieżąco analizować
indywidualną zdolność do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

