UCHWAŁA Nr Pł.266.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego
przez Gminę Bulkowo.
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 2012 r., poz. 1113 z późn.
zm.)
w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:
Przewodnicząca
Członkowie:

- Dziarnowska Ewa
- Małkowska Agnieszka
- Romana Ignasiak

uchwala, co następuje:
§1
Pozytywnie opiniuje możliwość spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 1.286.417,46
zł przez Gminę Bulkowo.
§2
Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

UZASADNIENIE
W dniu 04.08.2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Płocku wpłynął wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu
długoterminowego w wysokości 1.286.417,46 zł zaciąganego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy w kwocie 639.905,46 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 646.512,00 zł.
Na podstawie następujących dokumentów:
- wniosku z dnia 30.07.2015r. o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu,
- załącznika nr.1 pn. „Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia j.s.t.”,
- uchwały Nr 15/III/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2015-2027 i jej zmian,
- uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na rok 2015 Nr 16/III/14 Rady Gminy Bulkowo z
dnia 30 grudnia 2014 roku i jej zmian,
- uchwały Nr 45/VIII/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
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Skład Orzekający ustalił, co następuje:
- wnioskowany kredyt w kwocie 1.286.417,46 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu 2015 roku w kwocie 639.905,46 zł oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 646.512,00 zł,
- spłata wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2015-2027, w tym spłata
rat kredytu w latach 2017-2027,
- źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy uzyskane z wpływów
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości,
- zachowane zostaną wymogi wynikające z art. 243 ustawy, tzn., że kwoty rocznych
zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami nie przekroczą w
latach spłaty indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia Gminy Bulkowo, jednak bez
uwzględnienia wyłączeń dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest przekroczony:
- w 2016 roku o 0,80 %,
- w 2017 roku o 0,56 %,
- w 2018 roku o 0,19 %.
Wobec tak ukształtowanych wskaźników spłaty wskazana jest ze strony Rady Gminy
potrzeba ciągłego monitorowania budżetu w toku jego wykonywania. W szczególności
wymagane są bieżąca analiza realizacji zaplanowanych dochodów oraz podejmowanie działań
na rzecz ograniczania wydatków mających bezpośredni wpływ na zadłużenie Gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

