Uchwała Nr Si.112.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie możliwości spłaty pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Na podstawie art. 13 pkt 1, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) Skład
Orzekający w osobach n/w Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie:
Przewodniczący SO:
Członkowie SO:

Kamil Krauschar
Anna Olędzka
Jolanta Tomaszek

wydaje, na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 lutego 2020 r. o nr Fn
3051.1.2020, opinię pozytywną o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki długoterminowej
do kwoty 150.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja oświetlenia ulicznego
w miejscowości Miastków Kościelny gmina Miastków Kościelny”.
UZASADNIENIE
W dniu 4 marca 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął
wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii
o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Podstawę prawną zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki stanowi uchwała budżetowa
Gminy Miastków Kościelny wraz ze zmianami, Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami, a także Uchwała Rady Gminy
Miastków Kościelny w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zgodnie z przedłożonym wnioskiem proponowane warunki udzielenia pożyczki,
w aktualnym stanie faktycznym, są następujące:


łączna wysokość pożyczki wyniesie 150.000,00 zł;



spłatę pożyczki planuje się w latach 2021-2022;



spłata nastąpi z dochodów własnych;



oprocentowanie w/w pożyczki wyniesie ok. 2% w stosunku rocznym.

Skład Orzekający RIO oceniając dane zawarte w przedłożonych dokumentach, jak
również po dokonaniu weryfikacji stanu prawnego i sytuacji finansowej jednostki stwierdza,
że Gmina Miastków Kościelny spełnia wymogi i relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869
z późn. zm.). Zakres obciążeń wynikających ze zobowiązań jakie aktualnie posiada oraz
zamierza w najbliższym czasie zaciągnąć Gmina wskazuje, że ich wysokość nie narusza
wymogów formalnoprawnych określonych przepisami prawa. Z przeprowadzonej analizy
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wynika, że sporządzona na lata 2020-2028
wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia określone w art. 243 cyt. ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis ten, precyzuje dopuszczalny
poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, jaki wyznacza indywidualny
wskaźnik. Określa on relację spłat zobowiązań oraz kosztów ich obsługi do planowanych

dochodów ogółem budżetu danego roku. Wysokość wskaźników w WPF została ustalona
przy założeniu pełnej realizacji dochodów budżetowych ogółem, a także utrzymania ich na
poziomie nie niższym, aniżeli określonym w przedłożonej wieloletniej prognozie finansowej.
Z przedłożonej przez jednostkę samorządu terytorialnego prognozy wynika, że od roku 2020
obciążenie budżetu Gminy Miastków Kościelny spłatą długu nie będzie wyższe od
maksymalnego wskaźnika ustalonego w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
Jednocześnie Skład Orzekający RIO przypomina, iż w latach 2020-2025 indywidualny
wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie ustalany
na podstawie art. 9 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2050). W roku
2026 i latach następnych do ustalenia relacji indywidualnego wskaźnika będą miały
zastosowanie przepisy ust. 2 art. 9 cyt. ustawy zmienianej.
Zasadne jest, aby w świetle podjętych zmian ustawy o finansach publicznych – j.s.t.
na bieżąco analizowała swoją, indywidualną zdolność do spłaty
zaciągniętych
i ewentualnych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań - w aspekcie zmian
wprowadzanych w art. 243 u.f.p. w kolejnych latach.
W tym stanie faktycznym i prawnym, Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie wydał opinię, jak sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodniczący Składu Orzekającego
/-/ Kamil Krauschar
Członek Kolegium RIO

