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Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

tr

odzi

z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie opinii odnoSnie moZliwoSci splaty poiryczki w wysokoSci2}9.902,00

zN.

Po rozpatrzeniu dokument6w przedlozonych przez W6jta Gminy Wr6blew w sprawie
moZliwoSci splaty po?yczki
budzetu

w

2016 roku

z

w kwocie 209.902,00 zt, na finansowanie planowanego

deficytu

przeznaczeniem na zadanie pn" ,,Termomodernizacja budynku Urzgdu

Gminy Wr6blew",
Sklad Orzekaj1cy Regionalnej Izby Obrachunkowej wtr odzi:

GrazynaKos

- przewodfircz4cy
2.BarbaraPolowczyk - czlonek
- czlonek
3. Pawel Dobrzyriski
1.

dzialaj4c na podstawie

art.9I ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 13 pkt 1 ustawy z dniaT pa1dziernika
o regionalnychizbach obrachunkowych (tekst jednolity 22012 roku, poz"

lltr3

1992 roku

ze zm.),

postanowil:
wyda6 opinig poryfywn4 w przedmiocie mozliwoSci splaty powy?szej po?yczki.

Uzasadnienie
Sklad Orzekaj1cy wydal przedmiotow4 opinig w oparciu o nastgpuj4ce dokumenty:

-

uchwalg Rady Gminy

w

Wr6blewie

Nr XI/67l15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w

sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wr6blew na lata 2016-2020 wtaz ze
zmtanaml,

-

uchwalg Rady Gminy Wr6blew Nr XI/68/1 5 z dnia 1 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
budzetu gminy Wr6blew na20I6 rokwrazze zmianari,

-

uchwalg Rady Gminy Wr6blew Nr XII/80/I6 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie zaciqgmgcia
poiryczkr z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska

-

wskaZniki i relacje poziomu zadluhenra Gminy Wr6blew,

informacjg

o

pozostalych

do splaty kredytach i

po?yczkach wynikaj4cych

w przeszloSci um6w,

-

i Gospodarki Wodnej w tr-odzi,

terminy platno Sci

p_oLy

czki wg propozy cii poLy czkobiorcy,

z

zawartych

2\
Na podstawie zgromadzonych material6w, Sklad Orzekaj1cy ustalil, co nastgpuje:

W budzecie Gminy Wr6blew, po dokonanych zmianach w 2016 roku, planowane dochody
budzetu kszta\tuj4 sig na poziomie 18.742322f0 zN, a wydatki

w wysokoSci 20.548.242,50 zl.

Deficyt budzetu wynosi 1.805.920 zl. Przychody budzetu zaplanowano w kwocie 2.660.300,00

W

rozchodach budzetu zaplanowano splaty wczeSniej zaciqgmgtych zobowiqzah

zL.

w kwocie

854"380,00 zl.

W dniu 11

mar.ca

2016 roku

Rada Gminy Wr6blew podjgla uchwalg

Nr XII/80/16

w sprawie zaci4gnigcia po|yczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w tr odzi. Z trefici przedmiotowej uchwaly wynika iz zaci4garta poiryczka
przeznaczona zostanie

na finansowanie planowanego deficytu budzefu gminy, Splata tej pozycil<t

planowana j est na lata 20 I7 -2020.

W Swietle obowi4zujqcych przepis6w prawa mozliwoSd zadtuiania sig danej jednostki
samorz4du terytorialnego Wznacza rcgt:la wynikaj4c4 z art. 243 ustawy z drna 27 sierpna 2009
roku o finansach publicznych. Zgodnie z ust. 1 wskazanego wylej przepisu, wysokoSd wskaZnika,
stanowi4cego g6rn4 dopuszczaln4 granicg obci1henia budzetu splatami wczeSniej zaciqgniEtych

kredyt6w r poIyczek wraz

z

naleznymi odsetkami, wykupem papi,er6w wartoSciowycb ytraz

z naleZnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnymi splatami kwot wynikaj4cymi z udzielonych
porgczen

i

gwarancji nie moze bycwyZsza od Sredniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich

trzech lat relacji

jej

dochod6w bieZ4cych powigkszonych o dochody ze sprzedaLry majqtkr oraz

pomniejszonych o wydatki biel1ce, do dochod6w og6lem budzetu,

Na podstawie

przedlohonych material6w ustalono, 2e relacje wyliczone

o wskazany wyhej przepis, w latach 2016

oparciu

-2020, przedstawia6 sig bgd4 nastEpuj4co:

Lata

wskaZnik planowanej l4cznej kwoty splaty,
o kt6rej mowa w art.243 ust. 1 ustawy do
dochod6w o96lem

2016

5,36Vo

13,0lo

2017

7,0gvo

15,30o

2018

7,30y"

15,57oh

2019

6r43"h

14,560

2020

6'43Y"

13,45"4

Z

w

przedstawionych danych wynika, 2e

dopuszczalny wskaZnik splaty zobowi4zaft
okreSlony w art.243 ustawy

w okresie,

w kt6rym Gmina planuje splacid

zaciqganq poityczkg, poziom splat zobowi4zafi ksztaltowad

sig bgdzie ponizej wskaZnika

J

dopuszczalnego wyliczonego w oparciu o przepis art.243 ustawy

zdnia2T

sierpnia2O09 roku

o finansach publicznych ustalonego dla danego roku. Sklad Orzekaj1cy wskazuje, 2e spelnienie
reguly wynikaj4cej ze wskazanego przepisu prawa moZliwe bgdzie przy zachowaniu przez Gming
zaNoAeft

rcalizacji wielkoSci przyjgtych

w wieloletniej

prognozie finansowej,

wszystkim wykonania dochod6w (zar6wno bieh4cych, jak

i

w tym przede

maj4tkowych) oraz utrzymania

zal<ladane go poziomu wydatk6w biezqcy ch.

Od niniejszej uchwaly przysluguje zgodnie z art.20 ust. 1 ustawy z dnia7 pu2dziernika 1992

roku o regionalnych izbach

obrachunkowych odwolanie

do Kolegium Regionalnej

Izby

Obraehunkowej w tr-odzi w terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaly.

Odniniejszej uchwatryprzyslugujezgodnie zart.20 ust.

l

ustawy zdniaT puldziernikalgg2

roku o regionalnych i2bach obrachunkowych odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunkowej w tr-odzi w terminie 14 dni od dnia dorgczenia uchwaly.

