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Skladu Orzekającego Rcgiona lnc.j Izby Obraclr unl<łlrvc.i rr, ł,oclzi

z dnia 3 listopada 2014 rolru

w sPrawie opinii odnoŚnie mozliwości spłaty pożyczklw wysokości 300.000,00 zł.

działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustarł,1, z clnia 27 sierpnia 2009 rok o 1'inansacl-1

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 ro]<u, poz. 885 z poż,n.zm.) oraz art. 13 pkt

1 ustawy z dnta 7 pażdziernika 1992 t,o]<u o rcgionalrlych izbach obt,achunktltl,_r,ch (tcl<st

jednolity z2012 roku, poz.ll13 zpoźn.zm,),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obraclrunkowej w Łodzi:

1. Paweł Dobrzyński - przewodniczący

ż. Grażyna Kos - członel<

3. Barbara Polowczyk - człorrc]<

postanowił:

wydać opinię poryĘwną w przedmiocie mozliwości spłaty powyższej pożyczki

uzasadnienie

Skład Orzekający wydał przedmiotorł,ą opirrię rv oparcii-t o lrastępr_r3ące dokutrrclltr,:

- uchwałę budzetową Rady Gminy Zapollce Nr X)O(VIW267|13 z dnta 30 gruclnia 2013 r.oku

w sPrawie uclrwalenia budzetu Gminy Zapoltce na rok 2014 wrazze 7nnlanaml,

- uchwałę Nr W\IN266Ą3 Rady Gminy Zapolice z dńa 30 gnrdnia 20t3 ł.oku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmirry Zapolice na lata 2014 - 2023

wrazzę zmianami,

- uchwałę Nr XLVIII1332I14 Itady Grnirrl,Za1;olidc z clniir |3 pażclzierrrika 20l4 l.rll<u

w sPrawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajor,vego na r,q,przeciza.jącc

finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200]-20|3,

- wskaźniki i relacje poziomu zadŁużenla Gminy Zapolice,

- informację o pozostałych do spłaty kredytaclr i pożyczkaclł wynikającycłr z zawartyci-l

w przeszłości umów,

- informację o terminach płatności opirliolł,ane.j pozvczki,



-

_ oświaclczenie o udzielonychprzez Gminę Zapoltce poręczeniach majątkowych,

- plan rrakładów in\Ąlestycyjnyclr na 2014.

Na podstar,r,jc u,rv. nrateriałów, Skłac1 Oi:zel<ający lrstali], co nastęPuje:

W budzecie Gllitl1, Zirpolicc rra 2()]4 rok, planowanc dochody budżetu kształtują się na

poziomie 15.003.452,00 zł, a rłydatki w wysokości 16.802.862,00 ń. Deficyt budzetu wynosi

1,799.410,00 ń. Przyclrody brrdzefu zaplanowano w kwocie 2.195,283,00 ń, a rozchodY

rł, rvysokośc i 39 5 .87 3,00 zł.

W clniu 13 pirzdziemika 2Ol4 rclku Rada Grniny Zapoltce podjęła trchwałę

ll-r Xl.Vi]llTżlr4 rr, sllLllvt,ic zaciągnięciit pozvczki r,r, IJatrku Gospodarstwa Krajowego na

11,1,ilrzeclzltjące 1inansor,vanie rv ranach Programu Rozr,voju Obszarów Wiejskich na lata 2001-

ż()l3 z ptzeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

rv nr. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynęk, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko,

.Iclno, Woźr-riki, gmina Zapoltce". Spłata opiniowanej pożycz\<t przewldztana została na rok

20]5, po r,rzysltaniu zwt,ottl śroclków z budzetu Unii Europejskiej.

\\i śrvictie obou,il}zu]ącyclr przcpi5ii|1, pt,arł,a nrozlirvość zadłvżantasię clanej jednoStki

satnorządu terytorialnego \Ęlznacza reguła wynikająca z art. 243 ustawy z dnta 27 sierPnia

2009 rokur o finansach publicznych. Zgodnie z ust. 1 wskazanego wyżej przepisu, wysokoŚÓ

lvskaznika, stanowiącego górną dopuszczalną granicę obciązenia budzetu spłatami wcześniej

z:rciągniętych kreclytow t pożyczek, wykupem papierów wańościowych oraz potencjalnymi

sllłatiul-ti ]<lł,ot wynikaiącyrni z udzielonych poręczeń i gwarancji nie moze być wyzsza od

śl:cilnic.j at1,,tltlclycznc.] z obliczotrl,clr dla rlstatlliclr tt,zcci,t lat rclacji jej dochodów biezących

por,,,icltszonycl-i o doclrod1, zc sprzedazy nrajątl<u oraz polnniejszonych o wydatki biezące, do

clile llotlort ogólcrll brrdzctu.

Nir poclstawie przedłozonych materiałów ustalono, ze relacje wyliczone w oparciu

o rvskazany wyżej przepis, w latach 2014 - 2015. prŻedstawiać się będą następująco:

tvsltirźtli li plil ll rlrla nc.j Iączrlej lirt,otv spla (l,, o

lttórc.i Irlorvlt rr, łr,t. 243 trst. l tIstarr,1, tltl
cloclrodórv ogólcnl

d o p u szcza ln y lvslraźrr ilt s"p laty zo bo,1v iąza Ii

oltrcślony w art,243 ustalvy

I0,47"ń

9,74"ń

3,31u^

2,52oń



]

Z przedstawionyclr danyclr rł,ynika, że obciążenie bltclzetLl w 2014 rokLr z tylLlłlt

wczeŚniej zaciągniętych przęz .Iednostkę zobowiązań długoterrninowych oTa,1, w roklt

2015, w którym przypada spłata zactąganej pożyczkt nie przekracza okreśIonego

w art. 243 o finansach publicznyclr wskaznika spłat. Skład Orzekający wskazuje, zc spełnienie

reguły wynikającej zę wskazanego przepisu prawa mozliwe będzie przy spełnieniu przez

Gminę Zapolice założenta realizacjl wieikości prą,jętycli w wielo1etnięj progrrozie

finansowej, w tym przede wszystkinl ra,ykoirallizt doclrociów (zarowno biezących, jal<

i majątkowych) oraz utrzymania zakładanego poziomu wydatków biezących.

Biorąc powyzsze pod uwagę, postanowiono jak w senterrcji.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z aft. 20 ust. 1 ustawy z dnia

7 pażdzierntka 1992 roku o regionalnyclr izbach obrachunkoiłrycir odwołanie clo l(olcgir.rm

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi rł, ternlit,tic 14 dni oc1 dnia cloręczenia uclrlvał1,.

Przewodniczący
Składu Orzękającego

Ą_]]-:9 +, 1]/^
ńaweł Dobrdnsk '


