U C H W A Ł A Nr Ci.84.2013
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej, o którą ubiega się
Rada Powiatu Pułtuskiego
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach :
Przewodniczący: mgr Jan RUDOWSKI
Członkowie:
mgr Renata SOKOLNICKA
mgr Krzysztof POLENS
na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych /tj. Dz. U. z 2012r poz. 1113/, art. 89 ust. 1 pkt 4 i art.
91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm./ oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w Ciechanowie dnia
21 marca 2013r.

podjął

następującą

uchwałę:

§ 1
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej, która zostanie
zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w wysokości 768.648 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset
czterdzieści osiem złotych), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. z
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody
na terenie szpitala w Pułtusku”.
§ 2
Od niniejszej uchwały służy Radzie Powiatu odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Uzasadnienie
Rada Powiatu Pułtuskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII/192/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2013, na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku”.

Uchwała ta ma umocowanie prawne w Uchwale Nr XXXII/191/2013 Rady Powiatu w
Pułtusku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego
na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia
28 grudnia 2012 r., w której zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 768.648 zł, a
źródłem jego pokrycia jest pożyczka w kwocie 768.648 zł.
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/190/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024 wykazano
prognozowane wykonanie dochodów:
2013 r. –
2014 r. –
2015 r. –
2016 r. –
2017 r. –
2018 r. –
2019 r. –
2020 r. –
2021 r. –
2022 r. –
2023 r. –

57.894.899 zł
56.970.271 zł
58.238.331 zł
60.526.264 zł
62.886.789 zł
65.276.488 zł
67.561.165 zł
69.858.244 zł
72.093.708 zł
74.328.613 zł
76.558.470 zł

W § 2 Uchwały Nr XXXII/192/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2013 określono, że spłata rat pożyczki następować
będzie w latach 2014 - 2023.
W załączonych do Uchwały Nr XXXII/192/2013 Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 lutego
2013 roku przepływach środków wykazano następujące spłaty wnioskowanej pożyczki:
2014 r. –
2015 r. –
2016 r. –
2017 r. –
2018 r. –
2019 r. –
2020 r. –
2021 r. –
2022 r. –
2023 r. –

75.648 zł
77.000 zł
77.000 zł
77.000 zł
77.000 zł
77.000 zł
77.000 zł
77.000 zł
77.000 zł
77.000 zł

Rada Powiatu Pułtuskiego dokonała zabezpieczenia spłaty pożyczki łącznie z odsetkami i
innymi należnościami związanymi z pożyczką w formie weksla in blanco wraz z deklaracją
wekslową.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/190/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024 wykazano łączne
spłaty zobowiązań wraz z odsetkami :
2013 r. –
2014 r. –
2015 r. –
2016 r. –
2017 r. –
2018 r. –
2019 r. –
2020 r. –
2021 r. –
2022 r. –
2023 r. –

3.176.114 zł
2.471.548 zł
2.220.700 zł
2.123.750 zł
2.026.800 zł
1.924.600 zł
1.822.400 zł
1.620.200 zł
1.065.000 zł
1.002.000 zł
839.000 zł

Powiat Pułtuski posiada możliwość spłaty wnioskowanej pożyczki, gdyż łączna kwota długu,
wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań została zaplanowana przy zachowaniu
dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z:
− art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku w zw. z art. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (do 2013 roku włącznie);
− art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (począwszy od 2014 roku).
W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wydał opinię jak w sentencji.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Otrzymują:
1/ Zarząd Powiatu Pułtuskiego
2/ a/a

