
Uchwała Nr S0-09 50137 l5tKol20l6

z dnia 4 pńdziemika 201 6 roku

Składu Orzekającego Re gional nej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

w sprawie wydania na wniosek kredYobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuwznaczony Zarządzeńęm

Nr 4i2016 Prezesa Regionalnej Łby Obrachunkowej w Poznanil z dńa 28 sĘczńa 2016 rokll, ze

zmianami w osobach:

Przewodnicząca: Zofialigocka
członkowie: Renata konowałek

Leszek Maciejewski
dziŃając na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), w rvliryk1; z art. 9I ust. 2

ustawy z dńa 27 sierpńa 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 t. poz. 885 ze zm.), Po

rozpoznańu ptzedŁożonego w dniu 9 września 2016 roku przez Burmistrza Goliny wniosku o

wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Golina kredytu w wysokości 2.000.000 złwyruża

opinię po4yĘwnq

uzasadnienie
Pismem z dńa 7 vrześnia2016 roku, Burmistrz Goliny wystąpił z wnioskiem o wydanie

opinii o możiwości spłaĘ kredytu w wysokości 2.000.000 zł na finansowanie planowanego

deficytu budżetowego uft,z na spłatę wcześniej zasiągńęĘch kredytów.

Analizując zdolność Gminy Golina do wywipania się z zobowiązń wynikających z zaciągnięcia

planowanego kredytu Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W uchwale budzetowej na20l6 rok, zmienionej uchwałą Nr )O(VlI09l20l6 z dńa 28 lipca

2016 roku, Rada Miejska w Golinie zaplanowała dochody budZetu w wysokości 36.975.595,08 ń
oraz wydatki budzetu w wysokości 38.336.991,08 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie

4.485.199,|9 ń. Zaplanowany w uchwale bud:żetowej deficyt wynosi 1.361.356 zł. W buÓżecie

zaplanowan e zostńy przychody 2.830.856 ń, w Ęm z zaciągńęĘch pożyczek na rynku krajowym

(§ 952) w wysokości 2.452.500 ń oraz rozchody budżetu ze spłaty otrrymarrych kredytów i
poĘczekkrajowych (§ 992) w wysokości 1.469.500 zł.

W uchwale budzetowej m20I6 rok Nr XVIl80l20I6 z dnia}lr sĘczńa 2016 roku, Rada Miejskiej

w Golinie zawarła w § 10 pkt.l tiret trzęci upoważnienie dla Burmistrza Goliny do zaciągańa
pożyczek i kredyów o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dńa 27 sierpnia 2009 r. do

wysokości 2.452.000 ń.
W treści dokumentów zŃączonych do wniosku określono, że spłńa opiniowanego kredytu nastąpi

w latach 2018-2022.
Z dokumentów będących w posiadaniu Izby oraz danych zawartych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Golina na lata 2016-2019 (zmienionej uchwałą Nr XVVl1012016) wynika, iZ

zadłużenie Gminy Golina na dzięń 31.Iż.20I5 r. wynosi 5.285.275,06 ń, w tym zobowiązaria z
tytułu zaciągnięĘch kredytów ipoĘczek 5.285.125 zł.Po zaciągńęciuw 2016 roku opiniowanego

kredytu w wysokości 2.000.000 zł i po dokonaniu planowanych spłat rat kredYów i pożyczek w
wysokości I.469.500 ń dŁug Gminy na dzięń 31.12.ż016 r. wyniesie 5.815.625 zł (wartośó

nominalna).



i

Na postawie uchwały w sprawie uchwalenia V/ieloletniej Prognozy Finansowej ustalono, że Gmina
Golina posiada także zobowiązania z full;łu udzielonego poręczenia, które będą obciązaó wydatki
Gminy w latach 2017-2022.

Na podstawie załączonych do wniosku materiałów oraz uchwĄ w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Golina naLata2016-2019, Skład Orzekająsy ustalił, żerelacjazart.243
usiawy z dńa ż7 sierpńa 2009 roku o finansach publiczrrych w latach 2016 - 2022 ks^akowaó się

Ędzie następująco:

Z powyższego wynika, że w latach 2016-2022 poziom spłat zobońryń Gminy Golina
ksźałtowaó się będzie ponizej dopuszczalnego limitu wyliczonego w oparciu o przepis art. ż43
ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający zauwużą iż warunki te zostaną spełnione w przypadku osiągnięcia w
poszczególnych latach (2016-2022) prognozowanych dochodów, w Ęm: dochodów- bteżących araz
dochodów ze sprzedaĘ majątku, oraz prz! zńożenil, że ńe wzrosną planowane wydatki bieżące, a

takżę w okresie tym nie wzrośnie w sposób lrlaczący zadlużeńe Gminy.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności Skład Orzekający orzekł jak w uchwale.

Pouczenie: Od niniejszej uchwały SHadu Orzekajqcego słuĘ odwołanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wyszczególnienie 2016r. 2017r, 2018r. 20l9r, 2020r. 20żlr. ż022r.

Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty
zobowiązń określony w art.243 ustawy
o finansach publicznych, obliczony w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego rok
budżetowy

8,39 6,83 6,67 8,07 9,63 9,63 9,34

Wskamik planowanej łącnej kwoty spłaty

zobowiązań,, o której mowa w art.243 tlst. 1

ustawy o finansach publicznych
4,I9 4,9I 4,65 3,61 3,4l 2,77 I,I2


