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Uchwała nr 182/XXXV/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 12 października 2020 roku
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Staroźreby pożyczki długoterminowej
z budżetu państwa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), oraz art. 224 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn zm.), Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:
§ 1 1. Gmina Staroźreby postanawia zaciągnąć pożyczkę długoterminową z budżetu
państwa w wysokości 18.990.782,33 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze)
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku oraz
spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
2. Zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa nastąpi w 2020 roku.
3. Całkowita spłata pożyczki nastąpi do końca 2033 roku.
§ 2 1. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki określonej w § 1 wraz z należnymi odsetkami
będą wpływy z dochodów własnych Gminy tj. podatku od nieruchomości, podatku od
środków transportowych oraz podatku rolnego Gminy Staroźreby.
2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będą weksle własne in blanco.
§3

Uchyla się uchwałę Nr 125/XXV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27

stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Staroźreby pożyczki
długoterminowej z budżetu państwa.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Uzasadnienie do uchwały nr 182/XXXV/2020Rady Gminy Staroźreby z dnia 12
października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Staroźreby pożyczki
długoterminowej z budżetu państwa.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w uchwale Nr 17.249.2019
wezwało Gminę Staroźreby do opracowania i uchwalenia programu postępowania
naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 45 dni od daty otrzymania wezwania.
W uzasadnieniu do ww. uchwały, Kolegium RIO stwierdziło pogarszającą się
sytuację finansową Gminy, zagrożenie dla realizacji zadań publicznych i prawidłowej
gospodarki finansowej przez Gminę Staroźreby w 2019 r. i w latach kolejnych oraz
niezachowanie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
W zakresie działań mających na celu bezpośrednie usunięcie zagrożenia realizacji
zadań publicznych oraz zachowanie relacji określonej w art. 242-243 ufp,
w programie postępowania naprawczego zawarto dwie alternatywne propozycje –
restrukturyzację zadłużenia poprzez uzyskanie finansowania komercyjnego w drodze
emisji obligacji lub uzyskanie pożyczki z budżetu państwa. Obydwa warianty
zakładały obniżenie kosztów obsługi zadłużenia oraz obniżenie wielkości rozchodów
w najbliższych latach. Ze względu na niemożliwość uzyskania oferty na emisję
obligacji, jedynym możliwym wariantem pozyskania finansowania jest pożyczka
z budżetu państwa.
Zgodnie z założeniami programu naprawczego pożyczkę z budżetu państwa planuje
się pozyskać z przeznaczeniem na:
1) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5.001.234,33 zł w tym: na spłatę
zaległych składek ZUS z lat poprzednich oraz uregulowania zobowiązania wobec
wykonawcy zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2018 r.
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie
13.989.548,00 zł w tym z przeznaczeniem na ujęte w programie postępowania
naprawczego zrestrukturyzowanie części istniejącego zadłużenia w wysokości
12.479.869,00 zł.
Spłatę pożyczki z budżetu państwa zaplanowano
a zabezpieczeniem będą weksle in blanco.

do

końca

2033

roku,

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli realizować i podjąć kolejne działania, które
w dłuższej perspektywie przełożą się na polepszenie sytuacji ekonomicznej Gminy
oraz usunięcie zagrożenia realizacji zadań publicznych.

