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Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej whań r I M

z dnia 19 maja 2015 roku P Q,,o,',ll

w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty poĘczki w wysokości202.054,00 ń. I

działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach

publicznych (tekst jednoliĘ Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt

1 ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst

jednolity z20I2 roku, poz.1II3 ze zm.),

Skład Orzekający Regionalnej

1. Paweł Dobrzyński

2. Grazyna Kos

3. Barbara Polowczyk

Izby Obrachunkowej w Łodzt:

- przewodniczący

- członek

- członęk

postanowił:

wydaó opinię pozytywną w przedmiocie mozliwości spła§ powyzszej poĘczki,

uzasadnienie

Skład Otzekający wydał przedmiotową opinię w oparciu o następujące dokumenty:

uchwałę Rady Gminy Zapolice Nr §IlI5l20I5 z dnia 29 stycmia 2015 roku

w sprawie uchwa]enia budżetu Gminy Zapolice na rok 2015 wrazze zmianami;

uchwałę Nr ll/116115 Rady Gminy Z,apolice z dńa 29 stycmia 2015 roku

w sprawie uchwa]enia Wielolenriej Prognozy Finansowej Gminy Z,apo\ice na lata 2015 - 2025

wrzzęnrrianami,

zarządzenie Nr 58l20I5 Wójta Gminy Zapolice z dnia'Z8 kwietnia 2015 roku

w sprawie zaciągnięci a poĘczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci

kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marąmek,

Pstrokonie , Zapolice, Strońsko, gmina Zapolice" .

wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia Gminy ZapoIice,

informację o pozostałych do spłaty kredytach i pożyczkach wynikających z za:waĘch

w przeszłości umów,
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- informację o terminach płatności opiniowanej pożyczki według propozycji

pożyczkobiorcy.

Na podstawie ww, materiałów, skład orzekający ustalił, co następuje:

W budźecie Gminy Zapolice na 2015 rok planowane dochody budzetu ksztahują się na

poziomie 13.814.868,00 ń, a wydatki w wysokości 14,786.481,9ż 7],. Deficyt budzetu wynosi

971.613,92 ń.Ptzychody budzetu zaplanowano w kwocie 1.528,06I,92 z]. arozchody w wysokoŚci

556.448,00 ń.

W dniu 28 kwietrria 2015 roku Wójt Gminy Zapolice, dzińając na mocy upowamienia

zawutego w §14 pkt 3 uchwĄ Nr IV/15/2015 Rady Gminy Zapolice z dńa29 sĘczńa 2015 roku

w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolrice na rok 2015 rok, zasądzeńem Nr 58/2015

postanowił o zaciągnięciu poryczkj w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwesĘcyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci

kanaltzacji sanitarnej w m. Paprotni i budowa sieci wodociągowej w m, Marzynek,

Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, gmina Zapoltce" w wysokości 202,054,00 ń. Z przedłożonych

dokumentów wynrką że spłatatej poĘczklplanowana jest w latach ż016-2025,

W świetle obowiązujących przepisów prawa możliwośó zadłużania się danej jednostki

samorządu tery.torialnego .vqrznacza reglsła wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z ust. 1 wskazanego wyzej przepisu, wysokoŚĆ

wskaźnika, stanowiącego górną dopuszczalną granicę obciązenia budzetu spłatami wczeŚniej

zaciągnięĘch kredytów i pożyczek, wykupem papierów wartościowych oraz potencjalnymi

spłatami kwot wynikającymi z udztelonych poręczeń i gwarancji nie może byó v,ryższa od

średniej ar1Ąmetycznej z obliczonych dla ostatnichtrzech lat relacji jej dochodów biezących

powiększonych o dochody ze sprzedu4 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

dochodów ogółem budzetu.

Na podstawie przedłożonych matęriałów ustalono, ze relacje wyliczone w oparciu

o wskazane wyżeiprzepisy, w latach 2016 -z)z5,przbdstawiać się będą następująco:

Lata
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o

której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do
dochodów ogółem

dopuszczalny wskaźnik spłąty zobowiązań
określony w art.243 ustawy, obliczony

w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy

2016
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4,97oń

3,|7oń

9,060ń

4,5loń



2018

2019

2020

202I

2022

żOż3
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3,680ń

3,6Ioń
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2179"/o

2,34Vo

|,I4oń

0,70oń
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4r35oń

4,42oń

4,38"ń
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4,360ń

4,37oń

4,37"ń

Z przedstawionych danych wyrika, że obciążenie budżetu w latach

2016-2025, w których przypada spłata zaciąganęj poĘczki nie przekracza określonego

w art. 243 o finansach publicznych wskaźnika spłat. Nie mniej jednak, w 2018 roku wysokośó

powyższęj relacji jest bardzo bliska dopuszczalnej granicy. Skład Orzekający wskazuje zatem,

ze spełnienie reguły wynikającej ze wskazanego przepisu prawa, w całym okresie spła§

zaciąganego zobowiązartia, mozliwe będzte przy spełnieniu przez Gminę Zapolice zńożenia

reaIizacji wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, w tym przede wszystkim

wykonania dochodów (zarówno bieżących,jąk i majątkowych) oruz utrzymania za\<ładanego

poziomu wydatkórł, bleżący ch.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

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

7 pńdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu/)ize|ającego / .
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