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Uchwała Nr: RIo/ 269/11

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 1 czerwca 20ltr

w snrawie: opinii o możIiwości snłatv kredytu przez Gmine Gniewoszów.

Na podstawie art'i3, pkt 1i art.I9 ust.2 ustawy z dnia7 paŻdziemlka 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkov\ych (tekst jedn.Dz.U'Nr 55 z 200Lr' poz 577 z późnzm.) Skład orzekający
Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie, Zespoł w Radomiu:

Przewodniczącai
Członkowie:

opiniuje następująco:

Janina Filipowicz
Jolanta Okleja
Alina Siara

sl.
1. Gmina Gniewoszów ma możliwość spłaĘ planowanego do zacirynięcia kredytu w
wysokości 250.000zł., przy złeaIizowaniu zaplanowanych dochodów. Środki pozyskane z kredytu
mająbyÓ pTzeznaczone na częściowe sfinansowanie deficytu w związku z ujęciem w budżecie
zadania inwesĘcyjnego: ,,Kanalizacja sanitama podciśnieniowa z prryłączami w m. oleksów,
Gniewoszów, RegówNowy, Sławczyn Stary Gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SPl.Etap 1''.
2.Zacirynięcie kredytu nie spowoduje naruszenia obowiązujących do końca Ż013r. postanowień
art. 169 ust. 1 i art. I70 ust 1 ustawy zdnia30 czerwca\)}5r. o finansachpublicznych (Dz.U.
Nr 249, poz.2104 z poźn.zm.), w rwiązku z ar:t' 12i ust 7 ustawy z drua 27 sierpnia 2009r'-
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr I57, poz. I24I).
Zostanie ńwnieŻ spełniony warunek wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r,
o finansachpublicznych, który wejdzie w Ęcieod 1.01 .2014r.
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1 . Uzasadnienie stanowi integral ną część, uchwały.
2.od powyŻszej uchwaĘ na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkolvych przysługuje prawo odwołania do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od daĘ otrzymania niniejszej uchwaĘ.

Uzasadnienie:

W dniu 31 maja 20I1r., zgodnie z dyspozycjąart. 91 ust.2 ustawy z dniaZ7 sierpniaŻ}}9r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.I240) do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespoł w Radomiu, wpłynął wniosek Gminy Gniewoszów w Sprawie wydania
opinii o możliwości spłaĘ kredytu.
Wydając niniejszą opinię Skład oruekający wzi$ pod uwagę spełnienie wymogów formalno-
prawnych wynikających z art.I8 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz'U. z200Ir. Nr 142 poz, I59I), to jest podjęcie przez Radę uchwĄ
w sprawie zacirynięcia poĘ czki.



- Dla oceny wielkości zadłuŻenia Gminy i obciąenia budżetu obsługą zadłużenia. dokonano analizy
wykonania budzetu za rok 20L0 na podstawie przedłoŻonych ptzez Gminę sprawozdań, planu
budzetu na201lr. otazprognozy dochodów nacały okres spłaty zadłużenia.
Dochody budżetu Gminy w roku 2010 wyniosły 11.24l.375'28zl., co oznacza wzrost w
stosunku do roku ubiegłego o 90ń (zgodnie zę sprawozdaniem na 31 grudnia 2010r.). Wydatki
budżetowe to kwota Wynosząca 11.ó43.010zł., (7oń powyżej wydatków roku ubiegłego).
Wydatki poniesione na zadania inwesĘcyjne stanowiły 11% całkowitej kwoĘ wydatków
i zostaĘ ztealizowane na poziomie stanowiącym 86,7yo planu.
W roku 2011 planowane są dochody na poziomie wynoszącym 10.680.152,33zł. (plan
po zmianach według stanu na 3I.03.2011r. zgodnie z przedłoŻonymi sprawozdaniami)'
Powyższa kwota stanowi 95% dochodów osiągniętych w roku ubiegłym' Wydatki budzetowe
planowane są na poziomie wynoszącym 14.351.154159zł.,co oznacza wzrost o23,26%o
w stosunku do wydatków poniesionych w 2010r.
Wydatki inwestycyjne w tym także wydatki na inwestycje, które mają być finansowane
wnioskowanym kredytem, planuje się na poziomie wynoszącym ok.32%o przewidywanych
dochodów budzetowych. Planowany deficy.t budzetowy to kwota 3.67I'002,26zł., stanowiąca
34,37yó przewidywanych dochodów budzetowych.
W pierwszym kwartale 201Ir. zrealizowarto 24,32Yo planowanych dochodów budzetowych oraz
1 7,5 6yo zakładany ch wydatków.
ZadłuŻeruę Gminy na koniec 2010 roku z tyt'lłu zacirynięĘch kredytów i poĘczek stanowiło
8,|3oń zrealizowanych dochodów budzetowych. Przy uwzględnieniu wnioskowanego kredytu'
jak rownież przewidywanych do zacirynięcia poĄczek, zadłuŻenie na koniec 2011 roku będzie
wynosić 371670ń i mieści się w granicach progu określonego w ań.170 ustawy o finansach
publicznych. Po uwzględnieniu vłyŁączeń wynikających z art. 169 ust 3 cytowanej ustawy
omawiany wskźnik uksztahuje się napoziomie wynoszącym 23,65%o

W latach spłaty przedmiotowego kredytu (2012-2018) zadłuŻenie Gminy będzie wynosiło
odpowiednio: 2Ż,840ń; 2I,99Yo; 17,85Yo; I4,57oń; 11,740ń;8,96%o oruz 6,24yo przewidywanych
dochodów budzetowych.
obciązenie budzetu zĘtułu spłaty dotychczas zaciryniętychpoĘczek i kredytów' jak równieŹ
wnioskowanego kredytu w okresie jego spłaty tj. w latach 2012-2018, uksztahuje się na poziomie
wynoszącym odpowiednio: 16,470ń; 5,26"ń; 4r74o/o; 3,78oń; 3r22ońr 3,08v" orM 2,93"ń
ogólnej kwoty prognozowanych dochodów budżetowych. Po uwzględnieniu wyłączeń
wynikających z art.169 ust 3 w 2012 roku omawiany wskaźnik będzie wynosić 3,5yo' Jak
wynika z powyŻszej analizy przy zrealizowaniu zaplanowanych przez Gminę dochodów
zaciągnięcie kredytu nie spowoduje naruszenia postanowień alt. 169 i art. L70 ustawy z drua 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych, obowiązujących w latach 2011-2013 w związku z art.
I21 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia }}}9r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr I57 poz.1242.). Zwraca się jednak uwagę' Że obciĘenie budzetu spłatami
w latach 2012-2013 kształĘe się powyżej maksymalnego dopuszczalnego wskaŹnika,
określonego na podstawie art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publicmych, który
będzie obowiązywaÓ począwszy od I.0I.2014r. oznaeza to, Że spłata zobowiązan w tym okresie
przel<roczy nadwyżkę operacyjną. Spłata zobowiązań będzie wymagała ograniczenia wydatków,
pr zede wszy stkim inwestycyj nych.

W nviązku zpowyższym Skład orzekający RIo opiniował jak w sentencji uchwĄ.

Przewodnicząca
Składu orzekającego RIo


