
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

wRZESZOWIE
35 - 064 Rzesz6w, ul. Mickiewicza 10

UCHWAt.A Nr IV/17 /2015

z dnia 19 maja 2015 roku

Skladu OrzekajClcego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: opinii 0 motliwosei splaty przez Miasto Lafleut kredytu dlugoterminowego
w kwoeie 10.440.000zl.

Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. JanuszMularz- przewodniczqcy
2. Maria Czarnik-Golesz- cztonek
3. Alicja Nowostawska- Cwynar - cztonek

- dziatajqc na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) i art. 91 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze
zm.),

I. W dniu 7 maja 2015 r. wptynqt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
wniosek Burmistrza Miasta tancuta w formie zarzqdzenia Nr 164/2015 z dnia 5 maja
2015 r. 0 wydanie przedmiotowej opinii.

Uchwatq Nr VII/48/2015 Rady Miasta tancuta z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
zaciqgni~cia kredytu dtugoterminowego postanowiono zaciqgnqc kredyt dtugoterminowy w
kwocie 10.440.000 zt (stownie zt: dziesi~c milion6w czterysta czterdziesci tysi~cy) na fi-
nansowanie:

1) planowanego w 2015 r. deficytu budzetu w kwocie 8.200.000 zt;
2) na sptat~ zobowiqzan z tytutu wczesniej zaciqgni~tych kredyt6w bankowych w
wysokosci 2.240.000 zt.

Wyb6r banku do udzielenia i obstugi kredytu nastqpi w trybie przepis6w ustawy prawo za-
m6wien publicznych.
Kredyt sptacany b~dzie w latach:
• 2021 - 1.200.000 zt Oedenmilion dwiescie tysi~cy zt);
• 2022 - 1.200.000 zt Oedenmilion dwiescie tysi~cy zt);
• 2023 - 1.200.000 zt Oedenmilion dwiescie tysi~cy zt);
• 2024 - 1.100.000 zt Oedenmilion sto tysi~cy zt);



• 2025 - 1.300.000 zt Uedenmilion trzysta tysi~cy zt);
• 2026 - 2.220.000 zt (dwa miliony dwiescie dwadziescia tysi~cy zt);
• 2027 - 2.220.000 zt (dwa miliony dwiescie dwadziescia tysi~cy zt);

Sptata kredyt6w nast~powa6 b~dzie z dochod6w wtasnych gminy z tytutu: podatku od nie-
ruchomosci, udziat6w w podatku dochodowym od os6b fizycznych.

Z uchwaty Nr IV/24/2015 Rady Miasta tancuta z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta tancuta wynika, ze Miasto tancut na
koniec 2015 r. posiada6 b~dzie planowany dtug w kwocie 24340000 zt i planowane sptaty
rat kredyt6w i pozyczek w roku 2015 w kwocie 2240000 zt. Na koniec 2027 r. nastqpi cat-
kowita sptata zadtuzenia. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych organ
stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego nie moze uchwali6 budzetu, kt6rego reali-
zacja spowoduje, ze w roku budzetowym oraz w kazdym roku nast~pujqcym po roku bu-
dzetowym relacja tqcznej kwoty przypadajqcych w danym roku budzetowym:
1) sptat rat kredyt6w i pozyczek, 0 kt6rych mowa wart. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz
z naleznymi w danym roku odsetkami od kredyt6w i pozyczek, 0 kt6rych mowa wart. 89
ust. 1 i art. 90,
2) wykup6w papier6w wartosciowych emitowanych na cele okreslone wart. 89 ust. 1 pkt
2-4 oraz art. 90 wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem od papier6w wartosciowych emi-
towanych na cele okreslone wart. 89 ust. 1 i art. 90,
3) potencjalnych sptat kwot wynikajqcych z udzielonych por~czen oraz gwarancji,
do planowanych dochod6w og6tem budzetu przekroczy sredniq arytmetycznq z obli-

czonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w biezqcych powi~kszonycho dochody
ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych 0 wydatki biezqce, do dochod6w og6tem bu-
dzetu, obliczonq wedtug podanego wzoru.
W mysl art. 243 ust. 3 i 3a cytowanej ustawy ograniczenia okreslonego w ust. 1 nie stosuje
si~ do:
1) sptat rat kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych w zwiqzku z umowq zawartq na realizacj~
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart.
5 ust. 1 pkt 2, wraz z naleznymi odsetkami,
1a) wykup6w papier6w wartosciowych emitowanych w zwiqzku z umowq zawartq na re-
alizacj~ programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodk6w, 0 kt6rych
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem,
2) por~czen i gwarancji udzielonych samorzqdowym osobom prawnym realizujqcym za-
dania jednostki samorzqdu terytorialnego w ramach program6w finansowanych z udziatem
srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
- w terminie nie dtuzszym niz 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i
otrzymaniu refundacji z tych srodk6w; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dys-
konta od zobowiqzan zaciqgni~tych na wktad krajowy, 0 kt6rych mowa w pkt 1 i1 a.
Ograniczenia okreslonego w ust. 1 nie stosuje si~ takze do wykup6w papier6w wartoscio-
wych, sptat rat kredyt6w i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowied-
nio emitowanych lub zaciqgni~tych w zwiqzku z umowq zawartq na realizacj~ programu,
projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze srodk6w, 0 kt6rych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2, w cz~sci odpowiadajqcej wydatkom na wktad krajowy finansowanych
tymi zobowiqzaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszqcego do-
ch6d, poziom finansowania ze srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, ustala si~ po
odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej
dotyczqcymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwot~ wydatk6w na wktad krajowy
ustala si~ w wysokosci jaka wynikataby, gdyby poziom finansowania ze srodk6w, 0 kt6rych
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony zostat bez uwzgl~dnienia zdyskontowanego docho-
duo



Z przywo~anych powyzej danych wynikajqcych z wieloletniej prognozy finansowej wyni-
ka, ze w latach obj~tych prognozq nie zostanie przekroczony wskaznik okreslony wart.
243 ustawy 0 finansach publicznych oraz zostanie zachowana relacja z art. 242 tejze
ustawy. Majqc na uwadze przebieg realizacji gospodarki finansowej Miasta tancuta i za-
k~adanewielkosci w latach 2015-2027 nalezy stwierdzic, ze Miasto tancut spe~niawyma-
gania formalne sp~atyopiniowanego kredytu.

Od uchwa~y Sk~adu Orzekajqcego s~uzy odwo~anie do pe~nego Sk~adu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia dor~czenia ni-
niejszej uchwa~y.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta tancuta x 2
2. ala


