UCHWAŁA Nr Pł.377.2012
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 07 listopada 2012 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego
przez Gminę Pacyna.
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. z 2012 roku, poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po
zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Pacyna o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu
długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:
Przewodnicząca:
Członkowie:

- Romana Ignasiak
- Waldemar Rycharski
- Agnieszka Małkowska

uchwala co następuje:

§1
Pozytywnie opiniuje możliwość spłaty kredytu wraz z odsetkami w latach 2012-2019, w
tym spłaty rat kredytu w latach 2015-2019 przez Gminę Pacyna.
§2
Od uchwały służy Organom Gminy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Płocku, Al. Jachowicza nr 30 w
terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE
W dniu 16 października 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Płocku wpłynął wniosek Wójta Gminy Pacyna o wydanie opinii o możliwości
spłaty kredytu zaciąganego w kwocie 1.200.000,00 zł.
Na podstawie następujących dokumentów:
- wniosku z dnia 15 października 2012 roku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu,
- zestawienia pn. ”Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia j.s.t.”,
- uchwały Nr XIII/69/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2012-2019 i jej zmian,
- uchwały budżetowej Gminy Pacyna na rok 2012 Nr XIII/70/11 Rady Gminy Pacyna z dnia
30 grudnia 2011 roku i jej zmian,
- uchwały Nr XX/108/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2012 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
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Skład Orzekający ustalił co następuje:
- wnioskowany kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.
- spłata wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2012-2019, w tym spłata
rat kredytu w latach 2015-2019,
- źródłem spłaty kredytu będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych
kredytów nie przekroczy 15 % planowanych dochodów budżetowych tej jednostki i
uwzględniając wyłączenia, o których mowa w art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121
ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) kształtować się będzie następująco:
- w 2012 roku – 13,3 % ( bez uwzględnienia wyłączeń 17,4 %),
- w 2013 roku – 13,9 %,
- łączna kwota długu Gminy Pacyna w analizowanym wyżej okresie nie przekroczy
wskaźnika 60% planowanych dochodów budżetowych tej jednostki, co jest zgodne z art.
170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych określającego granicę
długu jednostki w roku budżetowym i w latach następnych, w związku z art. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych i kształtować się będzie następująco:
- w 2012 roku – 39,5 %,
- w 2013 roku – 26,8 %.
W związku z faktem, iż planowane do spłaty zobowiązania Gminy wykraczają poza
rok 2013, Skład Orzekający wskazuje, że od 1 stycznia 2014 roku po raz pierwszy będzie
miał zastosowanie przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych, zgodnie z którym wskaźnik spłat zadłużenia w kolejnych latach będzie ustalony
indywidualnie dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie danych
wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej i zestawienia pn. ”Wskaźniki i relacje
poziomu zadłużenia j.s.t.”, Skład Orzekający ustalił, że relacja ta w latach 2014 - 2019 będzie
kształtować się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu.
Reasumując Skład Orzekający wyraża opinię, że zachowane zostaną wymogi
wynikające z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
norm wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

