
UCHWALA Nr Si.360.20i3
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie: opinii, wydanej na wniosek W6jta Gminy Skorzec, o mo2liwoSci sptaty kredytu
dlu g ote rm i n owe g o zac i qg a n eg o p Eez G m i n q S k6 zec.

Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113) - Skfad Ozekajqcy
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Czlonk6w Kolegium RlO, ir;
posiedzeniu w Siedlcach :

Przewodniczqcy SO:
Czlonkowie SO:

Kamil Krauschar
Jolanta Tomaszek
Teresa Wysokiriska

wydaje, na wniosek W6jta Gminy Sk6zec, opiniq pozytywnq o mozliwo6ci splaty przez
Gming Sk6zec kredytu dlugoterminowego do kwoty 1.964.000 zl, zaciqganego w banku
krajowym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budietu lwiqzanegoz realizaciq zadafi inwestycyjnych w wysoko6ci 686.000 zl oraz na splatg wCze6niej
zaciqgnigtych kredyt6w i po2yczek w kwocie 1.278.000 zl, pzy jednoczesnym 2achowaniu
warunk6w wskazanych w pi6mie Gminy nr RF.3059.2.2013 z dnia 12 sierpnia 20i3r.

w dniu 13 sierpnia 2013r.d" H"t$:rlo,,i:lilJioorchunkowej w warszawie Zesp6l
w Siedlcach wplynql wniosek W6jta Gminy Sk6rzec z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie
wydania opinii o mo2liwoSci splaty kredytu dlugoterminowego, o jaki ubiega siq Gmina do
kwoty 1.964.000 zl.

Sklad Ozekajacy w zwiqzku z wy2ej wymienionym wnioskiem dokon al analizy
sytuacji finansowej Gminy Sk6zec na podstawie posiadanych dokument6w finansowych,
Stwierdzil, iZ-nie ma p-rzeszk6d merytorycznych ani formalnoprawnych elo-zaeiqg++iqeia-er.az
splaty przez niq opiniowanego kredytu, jezeli zostanq zachowanb warunki jego udzielenia
okreSlone w w/w wniosku: oprocentowanie w stosunku rocznym na poziomie-5,5o/o, splata
bqdzle siq odbywala w okresach miesigcznych na koniec ka2dego miesiqca w latach 2014
do 2018 r, (raty w poszczeg6lnych latach: 2014r. -27.800 zl,2O15r. - 352.800 zl. 2016r. -
352.800 A,2017r. - 652.800 2t,,2018 r. - 577.800 zt).

Zr6dlem splat zaciqganego kredytu bqdq dochody pochodzqce z udzial6w Gminy
w podatku dochodowym od os6b fizycznych.

Rada Gminy Sk6rzec w dniu 12 sierpnia 2013r. podjgla Uchwatq Nr )fill/180/13
w sprawie zaciqgnigcia kredytu dlugoterminowego. Zakres obciqzer{ wynikajqcych ze
zobowiqzai jakie aktualnie posiada oraz zamietza w najblizszym czasie zaciqgnq6,- Gmina
Sk6rzec wskazuje, 2e ich wysoko6c nie narusza wymog6w formalnoprawnych-okreslonych
pzepisami prawa.
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Sk6zec wynika, ze:
- lqczna kwota dlugu jednostki na koniec 2013 roku nie pzekroczy 600/o dochod6w

w tym roku budzetowym, co jest zgodne z arl. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych w zw. z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. -
Przepisy wprowadzajqce ustawg o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
w latach 2014-2020 zachowana zostanie relacja wynikajEca z arl. 243 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p62n. zm.i.

Biorqc powy2sze pod uwage, sklad ozekajqcy postanowil wydac opinig jak
w sentencji uchwaly.

Od niniejszej uchwaly sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Warszawie za po6rednictwem Zespolu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
dorgczen ia niniejszej uchwaly.

PrzewodniczEcy Skladu Ozekajqcego

CZLONEK KOLEGIUM


