Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
Zespół w Sandomierzu
ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz

Uchwała Nr 70/2017
VI Składu OrzekajlIcego

Regionalnej Izby Obrachunkowcj

w Kiełcach

z dnia 5 lipca 2017 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Wilczyce
VI Skład Orzckający

Regionalnej

Izby Obrachunkowej

Przewodnicząca:

Iwona Kudła

członkowie:

Monika Dębowska-Soltyk

w Kielcach:

Ewa Midura
po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2017 r. wniosku Wójta Gminy Wilczyce o wydanie opinii
o możliwości

spłaty kredytu

podstawie art. 13 pkt I

długoterminowego

w kwocie

SOO.OOO,OOzł, działając

w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października

o regionalnych izbach obrachunkowych

na

1992 r.

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

następuje:
Gmina

Wilczyce

posiada

800.000,00 zł na warunkach

możliwość

spłaty

kredytu

długoterminowego

w kwocie

okreśłonych we wniosku.
Uzasadnienie

Wójt Gminy wnioskiem z dnia 19,06,2017 r., który wpłynął do Izby dnia 27.06.20l7r.
w oparciu o art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jedno Dz. U. z 2016 r. poz. IS70 z późno zm.) zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zespól Zamiejscowy w Sandomierzu o wydanie opinii o możliwości spłaty przedmiotowego
kredytu przez Gminę Wilczyce.
Dla wydania niniejszej opinii wykorzystano:
l. Wniosek Wójta Gminy z (dnia 27.06.2017
FN.3051.4.20 17 z dnia 3.07.2017 r.
2. Informację o kredycie w powiązaniu

r. wraz z uzupełnionym

z uchwałą budżetową

pismem Znak:

na 2017 rok i uchwałą

w sprawie zmiany WPF na 20 17 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. Uchwałę Nr XXIV1I57/2017

Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.
S, Uchwałę Nr XXIV1I56/2017

Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024,
9. Uchwałę Nr XXV/I 62/201 7 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024.

10. Uchwałę Nr XXIV/158/2017

Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Warunki finansowe zaciąganego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych są następujące:
- kwota wnioskowanego kredytu - 800.000,00 zł,
koszty obsługi kredytu wyniosą -156.000,00 zł,
- termin zaciągnięcia kredytu 02.10.2017 r.,
tern1in spłaty kredytu: kapitał lata 2023-2024, odsetki lata 2017-2024,
zabezpieczeniem

spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją

wekslową,
- źródłem spłaty będą dochody własne gminy.
Kwota

0plmowanego

kredytu

mieści

się

w

limicie

określonym

w

Uchwale

Nr XXIV /157 /2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok., co odpowiada dyspozycji art. 89 uSl. I pkt
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2016 r.
poz.1870 z późno zm.).
Gmina Wilczyce nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.
Skład

Orzekający

przy

wydaniu

mmeJszej

opmn

dokonał

analizy

Uchwały

Nr XXIV /156/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024 i Uchwały
Nr XXV /162/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024 i stwierdził,
że wskaźniki obciążenia dochodów, spełniają wymóg określony wart.

243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art. 244 w/w ustawy.
Ponadto z analizy w/w uchwał wynika, że Gmina Wilczyce posiada zobowiązania z tytułu
udzielonych poręczeń w kwocie 270.000,00zł

na lata 2017-2019, w tym w 2017 roku kwota

poręczenia wynosi 5.000,00 zł. i została zabezpieczona w planie wydatków budżetowych
Pouczenie
Na podstawie art. 20 usl. l ustawy z dnia 7 października
obrachunkowych

Wójtowi Gminy Wilczyce

1992 r. o regionalnych izbach

przysługuje prawo wniesienia odwołania od

niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14
dni od daty jej doręczenia.
Przewodnicząca Składu
Orzeka' ące o

2

