Uchwała Nr Si.113.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach
z dnia 18 marca 2020 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kotuń pożyczki długoterminowej planowanej
do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Na podstawie art.13 pkt 1 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2137), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz.869 ze
zm.)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca
Członkowie:

Anna Olędzka
Jolanta Tomaszek
Ewa Wielgórska

uchwala, co następuje:
§1
Pozytywnie opiniuje możliwość spłaty przez Gminę Kotuń pożyczki długoterminowej planowanej do
zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do
kwoty 360 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 w
związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Kotuń”.
§2
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 2 marca 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach wpłynął
wniosek Nr RF.3051.1.2020.AC Wójta Gminy Kotuń o wydanie opinii o możliwości spłaty ww. pożyczki.
Uzyskane z pożyczki środki mają być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku
2020 w związku z realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Kotuń”. Spłata pożyczki będzie dokonywana z dochodów własnych Gminy w latach 2021-2029. Przewidywane
oprocentowanie pożyczki wyniesie 2% w stosunku rocznym.
Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający dokonał analizy stanu prawnego oraz sytuacji finansowej Gminy na
podstawie posiadanych dokumentów, tj.: uchwały budżetowej na 2020 rok wraz ze zmianami, Wieloletniej
prognozy Finansowej na lata 2020-2029 ze zmianami oraz uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Uchwalony na 2020 rok plan budżetu po zmianach przewiduje dochody w wysokości 45 061 677,69 zł natomiast
wydatki w kwocie 46 874 090,18 zł. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 7 143 543,99 zł, tj 15,24% ogółu
wydatków. Zaplanowany na rok 2020 deficyt budżetowy w wysokości 1 812 412,49 zł planuje się sfinansować
przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (na dzień wydania niniejszej opinii)
wynosi 12 519 774,81 zł. Dług ten w relacji do planowanych dochodów budżetowych kształtuje się na poziomie
27,78%.
Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, planowany wskaźnik spłaty, zgodnie z WPF, w pierwszym
roku spłaty wnioskowanej pożyczki oraz w latach kolejnych objętych spłatą, kształtuj się poniżej dopuszczalnego
wskaźnika ustalonego zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Jednocześnie, 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 – zasadne oraz niezbędne jest aby Gmina na bieżąco analizowało swoją indywidualną zdolność do
spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
W opinii Składu Orzekającego Gmina Kotuń ma możliwość spłaty przedmiotowej pożyczki w wymienionym wyżej
okresie przy założeniu, że zrealizowane zostaną przyjęte w WPF wielkości budżetowe.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.
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