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III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 20 czerwca 20l 2 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Gómo

III §klad Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Stanisław Banasik
człoŃowie: Wojciech Czerw

Ireneusz piasecki

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2012 r. wniosku z dnia 5.06.2012 r. Wójta Gminy Górno
o wydanie opinii o możliwości spłaty kredYu w llłłocie 2,445.272 ń działając na podstawie
art. 13 pkt 1 w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachuŃowych (Dz. U. z2001 r. Nr 55, poz. 577 zpóźn, zm.) uchwala co następuje:

Gmina Górno posiada możliwość spłaty kredytu w kwocie 2.445.272 zł na warunkach
określonych we wniosku.

uzasadnienie

Wójt Gminy Gómo wnioskiem z dnia 5.06.20|2 r., który wpłynął do Izby dnia 6,06.2012 r.
w oparciu o ar1. 91 ust. 2 ustawy z dnja 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr l57, poz, 1240 ze zm.) zwróclł się do Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach
o wydanie opinii o możlilvości spłat.r kredytu przez Gminę Gómo.
Dla wydania niniejszej opinii wykorzystano:
l. Wniosek Wójta Gminy Gómo z dnia 5.06.2012 r,
2. Informację o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową i uchwałą w sprawie wpF na

IatażOlż - 202ż,
3, Zestawienie zobowiązń z tyt,,Jłu pożyczek i kedYów.
4. zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym

spłat i wykupów, o których mowa w ań. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 częrwca 2005 r.
o finansach publicznych stosowanego na podstawie art, |2l ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 rokrr - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 , poz.
1ż41, z póżn. zm.t

5. zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych./obligacj i
komunalnych.

6. Zestawienie wydatków z ty.tułu udzielonych poręczeń.
7. Uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Gómo z dnja24.05.2012 r.

budżecię Gminy na 2012 rok.
8, Uchwałę Nr X)0160/2012 Rady Gminy Gómo z dnia 24.05.20|2 t,

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na |ata 2012 - 2022.

w splawle zmlan w

w sprawie zmiany

9. Uchwałę Nr XX/l61/2012 Rady Gminy Gó mo z dnia 24.05.2Ol2 r. w sprawie zaciągnięcia
kredlu.

WaruŃi finansowe wnioskowanego kredlu w kwoc ie 2,445.272 zł są następujące:
- kosży obsługi kredytu wyniosą700,361 zł,
- warunki uruchomienia kredytu - jednorazowo w 2012 r.,
- zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco i oświadczenie o poddaniu się

egzekucji,



- spłata kred}.tu planowanajest do 201'7 r.,

- żódłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy Górno.

Jak wlnika z wniosku Wójta Gminy Gómo kredl zostanie plzeznaczony na spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie ż.445,272 zł.

Kwota opiniowanego kredytu mieści się w limicie okeślonym w uchwale Rady
Gminy Gómo Nr XX/159/2012 z dnta 24.05.ż012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Gómo na 2012 rok, co odpowiada dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sietpnia
2009 r. o finarrsach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz, 1240 ze zm.).

Gmina nie posiada zobowięń z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
wyemitowanych papierów Waflościowych.

Łączna kwota przypadających do spłaty rat ked}tów i pożyczek wraz z na|eżnymi
w poszczególnych latach odsetkami, w stosuŃu do planowanej wysokości dochodów
wynosić będzie: 15,17%o w roku 2012 (biorąc pod uwagę wyłączenia, o których mowa w art.
169 ust. 3 wskaźnik ten wynosi 13,31%), 12,5I% w roku 2013. Oznacza to, że obciążenia
dochodów budżetowych rozchodami i wydatkami mviązarrymi ze zobowiązaniami z t}tułu
zaciągniętych kedytów i pożyczek (łącznie z wnioskowanym kredytem) nie przekaczają
dopuszczainego 150ń poziomu obciążeń, o któryłn mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z
dnia 27 sierpllia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157 , poz. 1241 ze zm.).

Z uwagi na okres spłaty kredytu, który planowany jest równieź w roku 2014
i kolejnych latach, kiedy to obowiązywać będą nowe zasady dotyczące dopuszczalnego
poziomu obciązeń budżetu wynik ające z zaciąniętych kedyów, pożyczek oraz
wyemitowanl ch obligacji i udzielonych poręczeń wskazane w art. 243 i 244 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) w związkl z art,
121 ust. 7 Llstawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 ze zm.), skład orzekający przy wydaniu niniejszej
opinii dokonal analizy Uchwały Nr XX/l60/2012 Rady Gminy Górno z dnia ż4.05,2012 r.
w sprawie zn-riarry Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gómo na |ata 2012-202ż,

Z rłl/rł, uclrwały wynika, że wskźniki obciążenia dochodów w latach ż014 - 202ż
spełniają wynrogi określone w arl. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.

Z danyclr zawulych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że łączne kwoty
długu, w stosLrŃu do dochodów na koniec poszczególnych lat wynoszą: 50,10% w roku 2012
i 34,64% w loku 2013, co nie narusza waruŃów wynikających z art. 170 ustawy z dnia 30
częrwca 2005 loku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy
z dnia 27 sierplria 2009 r, Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 ze zn.), Zatern wypełniona zostanie dyspozycja za-warta.vł art. l70 ustawy
z dnia 30 cze|wca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą łącma kwota długu j.s,t.
na koniec rokLL budżetowego nie może przekłoczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej
jednostki w diurym roku budżetowym.

pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paździem|ka 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 200l r. Nr 55 poz. 571 ze zm,) Wójtowi Gminy Gómo
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej
Izby Obraclrtrlrkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Orzekającego
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