Uchwała Nr Si.378.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
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 2016 r., poz. 561) Skład
Orzekający w osobach n/w Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, na posiedzeniu w Siedlcach:
Przewodniczący SO:
Członkowie SO:

Kamil Krauschar
Jolanta Tomaszek
Agnieszka Małkowska

wydaje, na wniosek Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, opinię pozytywną o możliwości spłaty
przez Gminę kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 5.090.000,00 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w roku 2018 w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych; przy zachowaniu warunków zawartych w piśmie Wójta Gminy z dnia
6 września 2018 r. o nr RF.3051.11.3.2018 dotyczącego wydania opinii o możliwości spłaty
kredytu długoterminowego.
UZASADNIENIE
W dniu 10 września 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wpłynął wniosek Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 6 września 2018 r. o nr
RF.3051.11.3.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
do łącznej kwoty 5.090.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu
budżetu w roku 2018 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
a) przebudowa dróg gminnych w wysokości 4.790.000,00 zł, w tym: w m. Stojadła ul.
Leśna w wysokości 1.900.000,00 zł, m. Targówka ul. Lipowa w wysokości 350.000,00
zł, m. Karolina ul. Huberta w kwocie 100.000,00 zł, m. Stara Niedziałka ul. Natolin
w kwocie 1.100.000,00 zł, m. Nowe Osiny ul. Św. Józefa i ul. Piękna w kwocie
1.140.000,00 zł, m. Targówka ul. Kwiatowa – 200.000,00 zł;
b) przebudowa parkingu wraz z budową odwodnienia terenu szkoły w Stojadłach
w wysokości 150.000,00 zł;
c) budowa oświetlenia ulicznego: ul. Mazowiecka Barcząca – Budy Barcząckie – Stare
Zakole w wysokości 150.000,00 zł.
Skład Orzekający RIO, po rozpoznaniu wniosku Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
o wyrażeniu zgody w przedmiocie wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu
długoterminowego, po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego, kształtującego daną
materię - nie wnosi zastrzeżeń.
Podstawą prawną zaciągnięcia kredytu, jak również podstawą określenia
prawidłowego stanu faktycznego w powyższym zakresie, stanowi uchwała budżetowa Gminy
Mińsk Mazowiecki wraz z następującymi zmianami, Uchwała nr XLIX/357/18 Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018, a także
Uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Z analizy przeprowadzonego wniosku, proponowane warunki udzielenia kredytu są
następujące:
a) łączna jego wysokość wyniesie 5.090.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań;
b) spłata nastąpi z dochodów własnych budżetu gminy z podatków od nieruchomości;
c) spłata nastąpi w latach 2019-2026;
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d) wysokość oprocentowania będzie zmienne oparte o stawce WIBOR3M plus marża
banku, 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 Mińsk Mazowiecki spełnia wymogi i relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 Gmina wynika, że
wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia określone w art. 243 cyt. ustawy
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 2018 obciążenie budżetu j.s.t. spłatą długu nie będzie wyższe od maksymalnego
wskaźnika ustalonego w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający wydał opinię, jak w sentencji
uchwały.
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
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