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VI Skladu Orzekającego

Uchwala Nr 68/2018
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Kielcach

z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez Gminę
Wilczyce
VI Skład Orzekający

Regionalnej

Izby Obrachunkowej

Przewodnicząca:

Iwona Kudla

czlonkowie:

Monika Dębowska-Soltyk

w Kielcach:

Ewa Midura
po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. wniosku Wójta Gminy Wilczyce o wydanie opinii
o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające

finansowanie

w kwocie 273.200,00 zł,

działając na podstawie art. 13 pkt I w związku z art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych

(tekst jedno Dz. U. z 2016 r. poz. 561 )

uchwala co następuje:
Gmina Wilczyce posiada możliwość spłaty pożyczki na wyprzedzające
kwocie 273.200,00 zł na warunkach

finansowanie

w

określonych we wniosku.
Uzasadnienie

Wójt Gminy wnioskiem z dnia 09,04.2018 r., który wpłynął do Izby dnia 11.04.2018r,
uzupełniony pismem

ZN.3051.3.2018 z 19.04.2018r., które wpłynęło 23.04.2018r.w oparciu

o art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekstjedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Kielcach,

Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu o wydanie opinii o możliwości spłaty przedmiotowej
pożyczki przez Gminę Wilczyce.
Dla wydania niniejszej opinii wykorzystano:
l. Wniosek Wójta Gminy z dnia 09.04.20 18r.
2. Informację o pożyczce w powiązaniu z uchwałą budżetową

na 2018 rok

uchwałą

w sprawie zmiany WPF na 2018 rok.
3. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
4. Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów

wartościowych/obligacji

komunalnych.
5. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.
6. Wykaz zobowiązań finansowych zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów.
7, Uchwalę Nr XXXII199120 18 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026.
8. Uchwałę Nr XXXIII205/20 18 Rady Gminy Wilczyce

z dnia 24 kwietnia

2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na
lata 2018-2026.
"

.'
,

"

.
9. Uchwałę Nr XXXI/200/2018

Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok.
10.Uchwałę Nr XXX/I 91/20 18 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie
zaciągnięcia

pożyczki

na wyprzedzające

finansowanie

zadania

inwestycyjnego

pn.

"Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz
modernizacją

zbiornika

wyrównawczego

w m. Lukawa

i budowa

przydomowych

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"
Warunki finansowe zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie są następujące:
kwota wnioskowanej pożyczki - 273.200,00 zł,
- koszty obsługi pożyczki wyniosą - 2.200,00 zł,
- termin spłaty pożyczki nastąpi w 2019 roku,
zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco
- źródłem spłaty będzie dotacja ze środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Kwota

0plmowanej

pożyczki

mieści

się

w

limicie

określonym

w

Uchwale

Nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok., co odpowiada dyspozycji art. 89 ust. I pkt 2
i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Gmina Wilczyce na dzień złożenia wniosku nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.
Skład

Orzekający

przy

wydaniu

niniejszej

0pllm

dokonał

analizy

Uchwał:

Nr XXXI/I 99/20 18 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Wilczyce

na lata 2018-2026

oraz

Nr XXXII/205/20 18 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026 i stwierdził,
że wskaźniki obciążenia dochodów,

spełniają wymóg określony wart.

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

przy uwzględnieniu

243 ustawy z dnia
treści art. 244 w/w

ustawy.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 7 października
obrachunkowych

1992 r. o regionalnych izbach

Wójtowi Gminy Wilczyce przysługuje prawo wniesienia odwołania od

niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14
dni od daty jej doręczenia.
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