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zekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w \,odzi
z

dnia

13 wrze5nia 2018

roku

w sprawie opinii odnoSnie mozliwoSci splaty kredytu w wysokoSci 3.900,000,00 zl,
Po rczpatrzenht dokument6w przedhohonych przez W6jta Gminy Wr6blew w sprawie
mozliwoSci splaty kredytu

w

wysokoSci 3.900.000,00 zL

z

przeznaczeniem na finansowanie

planowanego deficytu oraz splatg rat wczesniej zaciqgnigtych kledyt6w
Sktrad Orzekajqcy Regionalnej

i

po?yczek,

Izby Obrachunkowej w I,odzi:

- przewodniczqcy
1. Grazyna Kos
2. Pawel Dobrzyriski - cz(onek
- czlonek
3. Bogdantr qgwa
dzialaj4e na podstawie ar1, 91 ust, 2 ustawy z

(tekst jednolity Dz.U.

dnia27 sierpnia 2009 rok o finansaeh publieznych

z 2017 roku, poz. 2077 z pSlniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt

1

ustawy z dnra 7 pa2dziernrka 1992 roku o regionalnych izbaeh obrachunkovyyoh (tekst jednolity
22016 roku, poz. 561),

postanowil:
wydai opinig poryt1rvn4 w przedmiocie mozliwo6ci spiaty powylszego kredytu.

Uzasadnienie
Sklad Ovekajqcy wydatr przedmiotow4 opinig w oparciu o nastgpuj4ce dokumenty:

-

uchwalg Rady Gminy

w

w

Wroblewie XXXI122I117

z

dnia

22 grudnia 2017 r.

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wr6blew

na

\ata

20 I 8 -2022 w I az ze zmranamL

-

uchwalg Rady Gminy Wr6blew

Nr XXXIlzz2lIl z dnia 22

grudnra 2017

r. w

sprawie

uchwalenia budzetu gminy Wr6blew na2078 rok wraz ze zmianamr

-

uchwalg Rady Gminy Wr6blew Nr XXXVII12621I8 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie
zaciqgniEcia kredytu,

-

wskaZniki i relacje poziomu zadtulenia,

informacjg
w

-

o

przeszNoSci

pozostalych do splaty kredytach

i

pozyczkach wynikajqcych

um6w,

informacjg o terminach platnoSci kredytu wedlug propozycji kredytobiorcy.

z

zawartych

Na podstawre zgromadzonych material6w, Sklad Orzekaj4cy ustalil, co nastqpuje:

W

budzecie Gminy Wr6blew na 2018 rok planowane dochody budzetu ksztattuj4 sig

na poziomie 27.125,608,01 zl., a wydatki

w

wysokoSei 33.382.527,97

6.256.919,96 zl. Prrychody budzetu zaplanowano

w kwoeie

7.279,641

zt, Deficyt budzetu wlmosi
zl, a rozchody w

wysokoSei

1"022.721,042N.

W dniu 10 sierpnia 2018 roku Rada Gminy Wr6blew podjgla uehwalE Nr XXXVII12621I8

w

Z

sprawie zaciqgnigcia kredytu.

przez,naazony zostanie

treSci przedmiotowej uchwaty w;,nika,

iz

zaetqguly kredy

na finansowanie planowanego deficytu budzetu oraz splatE rat wczeSniej

zaciqgniEtych 1aed1.t6w

i po2yezek

Splata tego kredytu planowana jest

nalata20f9-2024.

W Swietle obowi4zuj4cych przepis6w prawa mozliwoSd zadluLania sig danej jednostki
samorz4du terytorialnego wyznaczareguLa wynikaj4c4

z art.243 ustawy z dnta27 sierpnta2}}9

loku o finansach publicznych. Zgodme z ust, 1 wskazanego wyzej przepisu,

wysokoSd

wskaZnika, stanowi4cego g6rn4 dopuszczaln4 granicg obctqhema budzetu splatami wczeSniej
zaci1gnigtych kredyt6w

i

pozyczek, wykupem papier6w wartoSciowych oraz potencjalnymi

splatami kwot wynikaj4cymi

z

udzielonyeh porEczeri

i

gwarancji nie moze

byt

vryZsza

od Sredniej ar:ytmetycznej z obliczonych dla ostatnichtrzech lat relacji jej doehod6w biez4cych
powigkszonyeh

o

dochody ze sprzeda?y majqtku oraz pomniejszonyeh

o wydatki

bie24ce,

do dochod6w og6lem budzetu.

Na podstawie przedtrozonych material6w ustalono, 2e relacje wyliczone w oparciu
o wskazane wyZej przepisy,

w lataeh 2018 -2024, przedstawiad siq bEd4 nastgpuj4eo:

wskaZnik planowanej

dopuszczalny wskafnik splaty
zobowi4zafr okre5lony w art.243
ustawy, obliczony w oparciu

dopuszcza lny wskaZnih splaty

ust. 1 ustawy do dochod6w
o96lem

poprzedzaj 4cego pierwszy roh

prognozy

zobowizpafi okreSlony w art.
243 ustawy, obliczony
w oparciu o wykonanie roku
p oprzedzajqcego pierwszy rok
prognozy

2018

4,48oh

16,19%o

17,47%o

2019

\

o10/"

74,720A

l6,0lyo

2020

5,47y0

13,0204

l4,3lyo

2021

4,3704

12,17y0

12,I]OA

2022

4,25yo

1.2,37y0

72,3704

LVLJ

4,09%o

12,1906

72,790A

2024

2,Blyo

12,1906

12,19o4

l4cznej kwoty splaty,

Lata

o kt6rej mo\rya

7

w art,243

o plan za

trzy kwartaly roku

powylszych danych wynika, 2e obci4heme budzetu

Prognoz4 Finansow4, nie przekracza okreSlonego

w latach objgtych Wieloletni4

w afi, 243 o finansach publicznych wskaznika

J

splat, a zatemjednostka spelnia wymogi wynikaj4ce

z

obowiqzuj4cych

w tym zakresie przepis6w

prawa,

od niniejszej

uchwatry przysluguje zgodnie

z

art. 20

ust. 1 ustawy

z

dnia 7 puzdziernika

1992 toka o regionalnych rzbach obrachunkowych odwolanie do
Kolegium Regionalnej rzby
Obrachunkowej w tr odziw terminie 14 dni od dnia doreczeniauchwalv.

