
Uchwała Nr Pł.255.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachrrnkowej

w warszawie
z d,nia 29 lipca 2015 roku

w sPrawie wydania opinii o możliwości spłaĘ kredytu długoterminowego
zaciąganego przez Gminę Mochowo.

Na podstawie art, 13 pkt ] i art, 19 ust,] i ust. 2 ustawy z dnia
7 paŹdziernika ]992 r. o regionalnych izbach obrąchunkowych (tekst jedn. z 20]2r,
Dz. U. poz, IlI3 z późn. zm.) w rwiqzku z art. 9l ust, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r, o finansach publicznych (tekst jedn. z 201 3r, poz. BB5 z późn. zm.),

Skład Orzekającv Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespółw Płocku:

Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska
Członkowie: - Agnieszka Małkowska

t - Romana Ignasiak
uchwala, co następuje:

§1
Pozytywnie opiniuje mozliwość spłaty kredytu długoterminowego w kwocie
I.238.632,56 zł.

§2
Od uchwały sŁuZy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczęniauchwały.

UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2015 roku do Regionalnejlzby Obrachunkowej w Warszawie
Zespoł w Płocku wpĘnął wniosek Wójta Gminy Mochowo o wydanie opinii
o mozliwości spłaty kredytu w wysokości 1.238.632,56 zł.
Na podstawie następuj ących dokumentów:
- wniosku Wójta Gminy Mochowo z dnia 14.07.20l5r. o wydanie opinii w sprawie
mozliwości spłaty kredytu,

- zestawienia pn. ,,Wskaźniki i relacje poziomu zadłużęniaj.s.t.",
- uchwały ł]r l9Ąrl2014 Rady Gminy Mochowo z dnia 30.XII.2014 roku w sprawie

zmianw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mochowo,
- uchwaĘ budzetowej Gminy Mochowo na rok 2015 Nr 20lVl2014 Rady Gminy
Mochowo z dr,ia 30.XII.20I4r. i jej zmian,

- uchwały Nr 63D(V2015 Rady Gminy w Mochowię z dnia 10.07.2015r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego Ia spłatę rat wcześniej zaciągnięĘch
pożyczeki kredytów.
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Skład Orzekający ustalił, co następuje:
- wnioskowany kredyt w wysokości L238.63ż,56 zł zostanie przęzftaczony na spłatę

rat wcześniej zaciągniętych pożyczeki kredytów w kwocie L238.632,56 zł,
_ spłata wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2015,2025, w tym
rat kredytu w latach 2016-2025 z dochodów własnych gminy uzyskanych
z wpływów z podatku dochodowego od nieruchomości oraz z podatku rolnego.

- zachowane zostaną wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych,
tzn., że kwoty rocznych zobowiązań z tytńu spłaty rut pożyczek i kredytów wtaz
z odsetkami nie przekroczą w latach spła§ indywidualnego wskaźnika spłaty

zadłużęnia Gminy Mochowo.

Biorąc pov,lyższe pod uwagę Skład Orzekąący postanowił jak w sentencji

uchwĄ.

PRZEWOD. ICzĄCA
Składu aJące8o

mgr Evra ffiiarnowska


