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Uchwała Nr S0 -09 50 13 l8IKo l2O19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowei w Pomaniu

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki

Skład Orzekający Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Pozraniu, wzrńczony zatządzeniem
Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 śycznia 2016 r.
(ze zm.), w osobach:

Przewodniczący:
członkowie:

Leszek Maciejewski,
ZoftaLigocka,
Józef Goździkiewicz,

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i 19 ust, 2 ustawy z dnia 7 pażdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz, U. z2016 r. poz.561, zpóźn.zrn.) w związku z art.91
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia ż009 r. o finansach publiczrych (Dz. IJ. z2017 r. poz.2077, z późn.
zm,) po rozpoznaniu przedłożonego wniosku o \ryydanie opinii o możliwości spłaĘ pożyczki
do wysokości 1.500.000,- zł przez Gminę Kołaczkowo wyraża

opinię pozytyrvną.

uzasadnienie

Wójt Gminy Kołaczkowo pismem z dnia 4 stycznia 20l9 r. (doręczonyn 9 stycznia 2019 r.)
wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaĘ pożyczki do wysokości 1.500.000,00 zł
z ptzeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu , w zwiaJjkl z realizacją zadnia inwestycyjnego
pn. ,,Budowa kanalizacji sanitamej w Borzykowie wraz z modemizacja infrastruktury wodociągowej
oraz doposżenie hydroforni we Wszemborzu", załączając jednocześnie do wniosku tabelę
kredlową.

Analizując zdolność Gminy Kołaczkowo do wywiązania się ze zobowivń wpikających z
planowanych do zaciągnięcia pożyczek Skład Orzekający ustalił, co następuje.

Rada Gminy Kołaczkowo podjęła uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 27 gnrdnia 2018 roku w
sprawie: zaciągnięcia w 2019 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanię zadania inwestycyjnego. Przedmiotową uchwałą postanovr'iono zaciągnąó pożyczkę
w wysokości 1.500,000,- zł.
Z treści uchwały wynika, że pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanej operacji §pu ,,Gospodarka wodno-ściekowa",
w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji zwia;zanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii" objętych Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na |ata 2014-2020, na finansowanie
Planowanego deficy'tu budżetu, w związku z reaIizacją zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitamej
w Borzykowie wraz z modęmizacja infrastruktury wodociągowej oraz doposa:łenie hydroforni we
Wszemborzu" do wysokości 1.500.000,- zł.

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 rok ustanowionych uchwała Nr III/24I2018 Rady
Gminy Kołaczkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwaĘ budżetowej na 2019 rok
zaplanowane zostaĘ dochody w wysokości 26.573.673,- zł i wydatki w wysokości 32.983.497,- zł.
Deficyt budzetu ustalono w kwocie 6.409.8ż4,- ń.
z uchwaĘ budżetowej wynika ponadto, że zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 2l7 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w wysokości



260.000,- ń, nńwyżki z lat ubiegĘch (§ 957) w wysokości I.705.971,- zł, zaciągniętych pożyczek
na finansowanie zadań realizowanych z udzińem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej (§ 903) w wysokości 1.500.000,00 ń, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym (§ 952) w wysokości 4.000.000,00 ń oraz przychody ze spłat pożyczek i
kled}tów udzielonych ze środków publicmych (§ 95l) w wysokości 10.000,00 zł. Rozchody
zaplanowano z Ę,tlłl przypńających do spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)
w wysokości 1.056.147,- zł oraz udzielnych pożyczęk i kred}tów (§ 99l ) w wysokości 10.000,- zł.

Z tabęli, zawierającej wskźniki, o których mowa w art, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publiczrych - relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych
kształtować się będzie następująco:

Rok

Dopuszczalny wskźnik spłaty
zobowiązań określony w art.

243 xtałły, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o

wykonanie roku
p oprze dzając e go p ierwszy rok
prognozy (wskaźnik ustalony

w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich

|at) |%1

Wskźnik planowanej łącznej
kwoty spłaty zobowiązń, o

któĘ mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, po

uwzględnieniu zobowiązań
związku wspóhworzonego
przez jednostĘ samorządu

terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń pnypadaj ących na

dany rok [%]
20|9 10,81 0,38
2020 7,89 0,48
2021 6,35 0,00
2022 q §§ 0,00
ż023 12,63 0,00
2024 13,81 0,00

W oparciu o zamieszczone dane Skład Orzekający stwierdza, że w latach 2019-2024
prognozowana spłata zobowiązań Gminy nie przekroczy relacji, o któĄ mowa w art. 243 ust. 1

ustawy o finansach publicmych.
W przypadku nieosiągnięcia w danych latach zakładanych dochodów budżetu oraz

znacznęgo wzrostu zadłużenia konieczna będzie weryfikacja przyszłych potrzeb pożyczkowych
(kedytowych) Jednostki, bądź terminów spłat zobowiązń z §4ułu kred}tów, pożyczek, papierów
wartościowych tak, żeby zostały zachowane wymogi z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

c,.'--a..ż

Leszek Maciejewski

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
uchwaĘ.
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