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tlEGIONALNAIZBAOBRACHUNKOWf\

wPOZNANIU
Uchwala Nr SO-20/lIKlLn/2009

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej wPoznaniu

z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie opinii o mozliwosci splaty kredytu dlugoterminowego.

Sklad Orzekajacy wyznaczony Zarzadzeniem Nr 16/2005 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2005r. w osobach:

Przewodniczaca:

Czlonkowie:

Aldona Pruska

Beata Rodewald-Laszkowska

Zdzislaw Drost

dzialajac na podstawie art. 13 pkt 1 i 19 ust.2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwiazku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), po rozpoznaniu przedlozonego

wniosku o wydanie opinii o mozliwosci splaty kredytu w kwocie 3.500.000,-zl przez Gmine Borek Wlkp.

wyraza:

opinie pozytywna

Uo,z;a.s a.j n i e n i e "
"

Pismem z dnia 12 stycznia 2009r. Burmistrz Borku Wlkp. wystapil z wnioskiem o wydanie opinii o

mozliwosci splaty kredytu dlugoterminowego w kwocie 3.500.000,-zl na sfinansowanie wydatków

inwestycyjnych ujetych w budzecie na 2009 rok, i tak na realizacje zadan p.n.:

- "Rozbudowa i remont kapitalny budynku ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac

reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenia, drobnymi obiektami malej architektury

wraz z nowym oswietleniem",

- "Przebudowa z rozbudowa budynku szkoly na Zaklad Aktywnosci Zawodowej z dobudowa szybu

windowego oraz budowa bezodplywowego zbiornika na scieki w Leonowie",

- "Budowa jezdni, chodnika i kanalu deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. -I ETAP - budowa

kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i ul. Asnyka w Borku Wlkp.".

Analizujac zdolnosc Gminy do wywiazania sie ze zobowiazan Sklad Orzekajacy ustalil,

co nastepuje:

W budzecie Gminy Borek Wlkp. na 2009 rok, podjetym uchwala Nr XXVII120912008z dnia 30

grudnia 2008r. zaplanowane zostaly dochody w wysokosci 19.799.245,-zl i wydatki w wysokosci

23.079.245,-zl. Deficyt budzetu wynosi 3.280.000,-zl.

Jako zródlo sfinansowania deficytu budzetu oraz na splaty wczesniej zaciagnietych zobowiazan wskazane

zostaly przychody w lacznej kwocie 4.850.000,-zl z tytulu zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku

krajowym (§ 952). W rozchodach zaplanowano splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów w

wysokosci 1.570.000,-zl (§ 992). W budzecie na obsluge dlugu zaplanowano wydatki w wysokosci 294.300,-

zl, (w przedstawionej tabeli wydatki te wykazano w kwocie 239.973 zl).



:::J

"
Rada Miejska Borku Wlkp. w dniu 30 grudnia 2008r. podjela uchwale Nr XXVII/21I/2008, która

postanowila o zaciagnieciu kredytu w kwocie 3.500.000,- zl z przeznaczeniem na:

- "Rozbudowa i remont kapitalny budynku ratusza oraz zagospodarowanie rynku na plac

reprezentacyjny z drobnymi obiektami handlowymi, zielenia, drobnymi obiektami malej architektury

wraz z nowym oswietleniem",

- "Przebudowa z rozbudowa budynku szkoly na Zaklad Aktywnosci Zawodowej z dobudowa szybu

windowego oraz budowa bezodplywowego zbiornika na scieki w Leonowie",

- "Budowa jezdni, chodnika i kanalu deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. -I ETAP - budowa

kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza i ul. Asnyka w Borku Wlkp."

Wydatki na w/w zadania zaplanowano w budzecie w zal. Nr 5 (wydatki majatkowe) oraz w zal. Nr 6

(limity wydatków na WPI).

Zobowiazania Gminy na dzien 30 wrzesnia 2008r. (wg sprawozdania Rb-Z za okres od poczatku roku

do dnia 30 wrzesnia 2008r.) z tytulu pozyczek i kredytów wynosily 3.345.000,-zl. Uwzgledniajac pozostale

planowane w 2008 roku splaty zobowiazan (967.500,- zl) zadluzenie na koniec 2008 roku wyniesie

2.377.500,- zl. Po zaciagnieciu w 2009 r. zaplanowanych w budzecie pozyczek i kredytów w wysokosci

4.850.000,- zl oraz dokonaniu splat rat kredytów i pozyczek w wysokosci 1.570.000,- zl dlug Gminy na

dzien 31.12.2009 r. wyniesie 5.657.500,-zl co stanowi 28,58 % planowanych dochodów budzetu Gminy na

2009rok, zatem spelniony zostanie wymóg ustawowy art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych.

Z analizy posiadanych przez tut. Izbe dokumentów, w tym opracowanej przez Gmine prognozy

ksztaltowania sie dochodów budzetu w latach 2009 - 2011 wynika, ze splata zobowiazan z tytulu rat

kredytów i pozyczek oraz planowanej. do_zaciagniecia pozyczki w kwocIe 3.500.000,-zl ksztaltowac sie

bedzie nastepujaco:
4b

2009r. - 9,14 % 2010r. - 13,90 % 2011r.- 9,51 %

Biorac powyzsze pod uwage, Sklad Orzekajacy wyraza opinie, ze w latach 2009 - 2011 laczna

kwota przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym rat kredytów i pozyczek wraz z naleznymi

odsetkami ni~ przekroczy 15% planowanych dochodów budzetu Gminy, a wiec wymóg wynikajacy z

art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostanie spelniony. Sklad Orzekajacy wskazuje, ze warunek

ten bedzie spelniony w przypadku osiagniecia w poszczególnych latach (2009 - 2011) prognozowanych

dochodów oraz w sytuacji, gdy w nastepnych latach nie wzrosnie w sposób znaczacy zadluzenie Gminy.

Przewodniczaca

Sklf1rfr:ekt~t
~pruska

Pouczenie: Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego sluzy odwolanie do Kolegium Izby

w terminie 14 dni od daty doreczenia.


