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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 22 listopada 2012 roku

w sprawie opinii odnośnie mozliwości spłaty kredytu w wysokości 500.000,00 zŁ,

Po rozpatrzeniu dokumentów przedłożonych przez Gminę Zapolice w sprawie mozliwości spłaty

kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej

zaciągńęĘchzobowiązanz$liukredytówipożyczek,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzt:

Uchwała Nr IVl262l2012

- przewodnicząca

- członek

- członek

a 1. GruĘna

2. Barbara

3. Paweł

Kos

Polowczyk

Dobrzyński

działając napodstawie art.91 ust,2 ustawy zdnia27 sierynia 2009 roku o finansachpublicznych

(Dz. U , Nr 157, poz. 1240 z poźniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pńdzierntka

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolvych (tekst jednolity z 200l roku Dz, U. Nr 55,

poz, 57 7 z póżniejszymi zmianami)

postanowil:

wydać opinię pozyĘwną z uwagą zawartą w uzasadnieniu w przedmiocie mozliwości spłaty

povłyższego kredYu.

uzasadnienie

Skład Orzekający wydał przedmiotową opinię w oparciu o następujące dokumenty:

uchwałę budżetową Rady Gminy Zapolice nr K\Il76l20I2 z dńa 24 sĘcnia 2012 rokąl

w sprawie uchwalenia bućlżetu Gmny Zapolice na 20 1 2 rok wraz ze zmianami,

uchwałę Nr KV/75l12 Rady Gminy Zapo\ice z dńa24 sĘcnia}}I} rolu w sprawie uchwalenia

Wieloletrriej Prognozy Finansowej Gminy 7,apolice nalataz}Iz - 2022 wraz zę zmianami,

uchwałę Nr XXIII/I48lI2 Rady Gminy ZapoItce z dnia II paździemika 2012 roku w sprawie

zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego,



- informację o pozostałych do spłaty kredYach i pożyczkach wynikających z zavłaĘch

w ptzesńości umów

- informację o terminach płatności planowanego do zaciągnięcia kredynl wg propozycji

kredytobiorcy,

- informacje o inwestycjach realizowanych w 2012 roku

- informację o udzielonych poręczeniach majątkowych na zasadach olaeślonych prawem

cywilnym

Na podstawie ww. materiałów, Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W bućlźęcie Gminy Zapolice po dokonanych nńal:rrch w 2012 roĘ planowane dochody budzetu

ks*ałhlją się na poziomie I2,I90,4l7,07 ń, a wydatki w wysokości 13.877.77I,58 ń. Deficl bu&żetu

wynosi 1.687 ,354,5I ń.Prrychody budzetu zaplanowano w kwocie 2.618.337,66 ń,wtym:

- 1.094.000,00 ń stanowią przychody z ty1;.1.u w$czk na vłyprzńzająqe finansowarrie zadań

realŁowanych z udńałem środków pochodących z budirtu Unii Ewopej skiej,

- I .3ż3 .830,78 ń stanowią z tytułu kredytów i pĘczek.

- 215.893,37 ń śanońąprzychńyz tyfułu wolnych środków.

W rozchodach bu*żetu zaplanowano spłaty wcześniej zaciągŃertych kedytów i poĘczek w kwocie

930.983,15 ń.

W dniu 1I puźdńemka 2012 roku Rada Gminy Zapllce podjęła uchwdę nr )OilIVl 4811ż w

sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. Spłata opiniowanego kredytu

planowana jest w latach ż013-2022,

Na podstawie analiry posiadanych dokumentów stwierdzono, ze w latach 2012 - 2013,

relacje planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wraz z naleznymi odsetkami

do prognozowanych dochodów bud,żetu, ksztahują się następująco:

w roku ż0l2 - 9rll"^, po odliczeniu spłat zobowiązń z tytułu pożyczki na wyprzedzĄące

finansowanie zadańrealizowanychzudziaŁem środków unijnych, wskaźnik ten wynosi 61530^,

w roku ż0I3 - 18,630ń, po odliczeniu spłat zobowiązań z $ulu pożyczki na wlprzedzające

finansowanie zadafi rcalizowanych z udziałem środków unijnych, wskźnik ten wynosi

10,70"ń.

Pov,ryższe wskaźniki spełniają wymogi art.l69 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżniejszymi zmianami)

- przepisy te obowiązują do 31 grudnia 2013 roku, na podstawie art. I2I ust. 8 ustawy

v



I
z dnia ż7 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr

I57, poz, Iż4I z późniejszymi zmianami), Zgodnie z art.I69 ust.1 wskazanej ustawy wskaźniki te

nie mogą przel<roczyć I5%, Ograniczeńpowyższych, na podstawie art.169 ust.3 pkt 1 ustawy z dnta

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, nie stosuje się do emitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pozyczek zaciągniętych w związku z umową zawaftą z podmiotem

dysponującym środkami pochodzącymi z budżętu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi

zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przęz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 4.344.545,93 zł,

co stanowi 35,640ń planowanych dochodów budżetu.. W świetle art. I70 ust, 1 i 2 ww. ustawy o

finansach publicznych, górna granica tego wskaźnika wynosi 60 %, W roku 2013 relacja pov,ryższa

rłl,nosi 14,40 Yo, Przepisy art.I7} ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

(Dz, U . Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianari) obowiązują do dnia 3 1 grudnia 2013 roku, na

podstawie art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę

o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57,poz, I24I zpóźniejszymi zmianami).

Stosownie do postanowień art. 121 ust. 2 ustawy z dnial/l sierpnia2009 roku - Przepisv

rrprou-adzające ustawę o finansach publicznych, począwszy od 2014 roku, do uchwał budżetowych

będą miĄ zastosowanie przepisy określone w art. 243 wtawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. W świetle tego przepisu wysokość wskaźnika, stanowiącego górną

dopuszczalną granicę obciążenta budzetu spłatami wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

wykupem papierów wartościowych oraz potencjalnymi spłatami kwot wynikającymi z udzielonych

poręczeń i gwarancji nie może być v,yższa od średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich

trzech lat relacji jej dochodów bteżących powiększonych o dochody ze sprzedńy majątku oraz

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budzetu. Na podstawie przedłożonych

materiałów ustalono, że rclacje wynikające z pov,ryższego przepisu, w latach obejmujących spłatę

zaciąganej pożyczki, przedstawiać się będą następująco:

Lata
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat

z art.243 ufp

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty

z art.243 ufp

20l4

2015

2016

20I7

201 8

4,1,0oń

3,740ń

3,39oń

2,680ń

2.39o^

4,17oń

4,56"ń

5,17oń

3,03oń
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2,07oń

lrs1o^

1,19"ń

2,10o^

1,7loń

1,39oń

o//o 1

W wyniku przeprowadzonej analiza, biorąc pod uwagę relacje, wyliczone w oparciu

o przepisy art. 169 i art. 170 ustawy zdnia30 częrwca 2005 roku o finansach publicznych, Skład

orzekający stwierdza, iż zostĘ zachowane wymogi ustawowe. Odnośnie natomiast wyrnogów

dotyczących spłat zobowiązań wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych, Skład Orzekający zauwńą że w latacb 20141 2018,20191 20201 2021

poziom spłat zobowiązań zb|źony jest do dopuszczalnego wskaźnika. Wskazuje się zatem na

potrzebę bieżącego monitorowania sytuacji finansowej Gminy celem niedopuszczenia do

przekroczenia maksymalnego wskaźnika wynikającego z powolanego wyżej przepisu prawa. t-

Odniniejszej uchwĄprzysługujezgodnie zart.20 ust. l ustawy zdńa7 pńdziemika1992

roku o regionalnych izbach obrachunkolvych odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwĄ.

.ffi@&""
*ar GrażhaKos

U


