UCHWAŁA Nr Pł.87.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 10 lutego 2020 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej zaciąganej przez
Gminę Rybno.
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 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z
późn.zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca
Członkowie:

- Romana Ignasiak
- Ewa Dziarnowska
- Agnieszka Małkowska

uchwala, co następuje:

§1
Pozytywnie opiniuje możliwość spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie 500.000,00 zł
przez Gminę Rybno.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

UZASADNIENIE
W dniu 13.01.2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wpłynął wniosek Wójta Gminy Rybno o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki w
wysokości 500.000,00 zł.
Na podstawie następujących dokumentów:
- wniosku z dnia 10.01.2020r. o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki,
- Uchwały Nr XVIII.84.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno i jej zmian,
- Uchwały Budżetowej Gminy Rybno na rok 2020 Nr XVIII.85.2019 Rady Gminy Rybno z
dnia 17 grudnia 2019r. i jej zmiany,
- Uchwały Nr XIX.87.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie
zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki .

-2Skład Orzekający ustalił, co następuje:
- wnioskowana pożyczka w kwocie 500.000,00 zł zostanie zaciągnięta w Europejskim
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy 2020 roku powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.
”Przebudowa ulic w miejscowości Rybno”,
- źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne Gminy Rybno tj. wpływy z podatku rolnego
oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- spłata wnioskowanej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2020-2025, w tym spłata
rat kapitałowych w latach 2021-2025,
- w latach spłaty wnioskowanej pożyczki spełnione będą wymogi wynikające z art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
mgr Romana Ignasiak

