UCHWAŁA Nr Si.342.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie: opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy Skórzec o możliwości
spłaty kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) – Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Członków
Kolegium RIO:
Przewodnicząca SO:
Ewa Wielgórska
Członkowie SO:
Anna Olędzka
Jolanta Tomaszek
wydaje, na wniosek Wójta Gminy Skórzec, opinię pozytywną o możliwości spłaty przez
Gminę Skórzec kredytu długoterminowego do wysokości 4.558.000,- zł w tym na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 roku w kwocie 2.531.989,22 zł oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.026.010,78 zł.
UZASADNIENIE
W dniu 29 października 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach wpłynął wniosek Wójta Gminy Skórzec z dnia 28 października 2019 r.,
uzupełniony pismem z dnia 31 października 2019, o wydanie opinii w sprawie możliwości
spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 4.558.000,- zł w tym na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu 2019 roku w kwocie 2.531.989,22 zł oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.026.010,78 zł.
Skład Orzekający zważył, co następuje:
Rada Gminy Skórzec Uchwałą Nr XIII/85/19 z dnia 15 października 2019 roku
postanowiła o zaciągnięciu kredytu długoterminowego do wysokości 4.558.000,- zł w tym na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 roku w kwocie 2.531.989,22 zł oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.026.010,78 zł.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2025 w okresach miesięcznych na koniec każdego
miesiąca (raty w poszczególnych latach: 2019 r. karencja w spłacie kapitału, 2020 r. 258.000,- zł, 2021 r. – 500.000,- zł, 2022 r. – 500.000,- zł, 2023 r. – 1.100.000,- zł, 2024 r. –
1.100.000,- zł, 2025 r. – 1.100.000,- zł). Źródłem spłaty kredytu będą dochody Gminy
Skórzec pochodzące z podatku od nieruchomości. Oprocentowanie zaciągniętego kredytu
przewiduje się około 2,7% a prowizja bankowa około 0,5%. Kredyt zostanie zaciągnięty
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oceniając dane
zawarte w przedłożonych dokumentach, jak również po dokonaniu weryfikacji stanu
prawnego i sytuacji finansowej jednostki stwierdza, że Gmina Skórzec spełnia wymogi
i relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).
Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej określonej Uchwałą Rady Gminy Skórzec
Nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku ze zmianami na lata 2019-2025 pod kątem
posiadanych
zobowiązań
kredytowo-pożyczkowych,
jakie
aktualnie
posiada
i w najbliższym czasie zamierza zaciągnąć Gmina Skórzec wskazuje, że ich wysokość nie
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narusza prawa. Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 11.175.668,20 zł co
stanowić będzie 30,08% planowanych dochodów 2019 roku.
W latach 2019-2025 planowany wskaźnik spłaty zgodnie z przedstawionym WPF jest
niższy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 cyt. ustawy
o finansach publicznych dla Gminy Skórzec.
Przy założeniu pełnej realizacji wielkości dochodów budżetowych przyjętych
w opracowanej ww. WPF, Gmina Skórzec posiadać będzie możliwość spłaty planowanego
do zaciągnięcia kredytu.
Ponadto Skład Orzekający wskazuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie
ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2050), która wprowadza istotne zmiany dotyczące,
między innymi sposobu wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach
publicznych na lata 2020-2025 oraz na rok 2026 i lata następne. Ustawą tą doprecyzowano
także regulację dotyczącą tytułów dłużnych o inne nienazwane ustawowo umowy (art. 72
ust. 1 a).
W związku z powyższym Skład Orzekający wskazuje, iż w świetle uchwalonych
zmian ustawy o finansach publicznych – Gmina jest zobowiązana na bieżąco analizować
swoją indywidualną zdolność do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia
zobowiązań.
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.
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