UCHWAŁA Nr Wa.247.2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 lipca 2012 roku
w

sprawie

opinii o możliwości spłaty przez Miasto Halinów kredytu
długoterminowego w kwocie 1.905.736,75 zł (słownie: jeden milion
dziewięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 75/100).

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodniczący:
Członkowie:

- Stanisław Stępień
- Teresa Gołębiewska
- Bożenna Piotrowska

uchwala, co następuje:
§1
Pozytywnie opiniuje możliwość spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2012
roku przez Miasto Halinów kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej
kwocie 1.905.736,75 zł planowanego do spłaty w okresie od 30.09.2012 r.
do 31.11.2021 roku (40 rat kwartalnych zgodnie z harmonogramem spłat zawartych
we wniosku o opinię).
§2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§3
Od opinii Składu Orzekającego wyrażonej w niniejszej uchwale służy Gminie
odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie
14 dni od daty otrzymania.
Uzasadnienie
Organ wykonawczy Miasta Halinów pismem z dnia 09 lipca 2012 roku
Nr RFB.3052.3.2012 (data wpływu do RIO w Warszawie – 10 lipca 2012 roku)
1

zwrócił się o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 1.905.736,75 zł
(słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych
75/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę kredytu przewidziano w latach 2012 do
2021 w 40 kwartalnych ratach.
Skład Orzekający po przeanalizowaniu niniejszego wniosku oraz następujących
uchwał Rady Miejskiej w Halinowie:
- Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwały budżetu Gminy Halinów na 2012 rok,
- Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XXIV.202.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2012 rok,
- Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XXIV.201.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 20122022,
oraz materiałów analitycznych świadczących o kondycji Miasta Halinowa, pozytywnie
opiniuje możliwość spłaty niniejszego kredytu.
Opiniowany kredyt mieści się w limicie określonym budżetem po zmianach.
Planowane kwoty spłat:
- w 2012 roku wynosi 5,88%
- w 2013 roku wynosi 7,59%
i mieszczą się w wymogach przewidzianych przepisami prawa (max 15% dochodów).
Planowane kwoty zadłużenia:
- w 2012 roku wynosi 29,41%
- w 2013 roku wynosi 38,68%
i mieszczą się w wymogach przewidzianych przepisami prawa (max 60% dochodów).
W latach 2014-2021 zgodnie z wymogami prawa kształtują się relacje
wynikające z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Skład Orzekający wydając niniejsza opinię uwzględnił przyjęte przez Radę
Miejska w Halinowie założenia dochodów budżetu na okres spłaty.
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