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'i7·SCa W ł o c ł a wek
Uchwala Nr 5/K/2016

Składu Orzekającego Nr 13.. ,
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 26.07.2016 roku.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Skład Orzekający Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony

zarządzeniem Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22

stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w

osobach:

Przewodni czący

Członkowie:

Jan Sieklucki

Halina Strzelecka

Daniel Jurewicz

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późno zm.) w związku

z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.

poz. 885 z późno zm.) po rozpoznaniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

w wysokości 984.560,00 zł, planowanego do zaciągnięcia przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad

Wisłą w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje z uwagami możliwość spłaty planowanego do zaciągnięcia przez Miasto i Gminę

Dobrzyń nad Wisłą kredytu długoterminowego w wysokości 984.560,00 zł z przeznaczeniem

na:

sfinansowanie planowanego w 2016 roku deficytu budżetu Gminy w wysokości

63l.129,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych -pn.: "Przebudowa drogi gminnej

Wierznica - Kochoń I etap" (51l.129,00 zł), "Projekt i budowa sieci wodociągowej

Grochowalsk - Glewo" (60.000,00 zł) oraz "Budowa zatoki postojowej przy ulicy Wojska

Polskiego w Dobrzyniu nad Wisłą (60.000,00 zł)",

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości

353.431,00 zł.



§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§3

Od niniejszej opinii służy prawo wmeSlema odwołania do pełnego składu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty

jej doręczenia.

Uzasadnienie

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wystąpił do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku z wnioskiem o wydanej opinii o

możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 984.560,00 zł z przeznaczeniem

na:

sfinansowanie planowanego w 2016 roku deficytu budżetu Gminy w wysokości

631.129,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa drogi gminnej

Wierznica - Kochoń I etap" (511.129,00 zł), "Projekt i budowa sieci wodociągowej

Grochowaisk - Olewo" (60.000,00 zł) oraz "Budowa zatoki postojowej przy ulicy Wojska

Polskiego w Dobrzyniu nad Wisłą (60.000,00 zł)",

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości

353.431,00 zł.

Analizując zdolność Gminy Dobrzyń nad Wisłą do wyWlązama Się z zaciągniętych

i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. Budżet Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2016 rok (uchwała Nr XXVIII138/2016 Rady

Miejskiej Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2016 r.) przewiduje dochody w

wysokości 29.031.514,83 zł, wydatki w wysokości 30.424.197,84 zł oraz deficyt budżetu

w wysokości 1.392.673,01 zł.

Deficyt ten, zgodnie ze wskazaniem Rady planuje Się sfinansować przychodami

z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 631.129,00 zł oraz wolnych środków, o

których mowa wart. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych w kwocie 761.554,01

zł.
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Przychody zaplanowano w wysokości l.946.114,01 zł z tytułu zaciąganych kredytów

i pożyczek (984.560,00 zł) oraz wolnych środków (961.554,01 zł), a rozchody w

wysokości 553.431 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

2. Podstawę decyzji o zaciągnięciu pożyczki wnioskowanej stanowi Zarządzenie Nr

F.0050.45.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lipca 2016 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 984.560,00 zł z

przeznaczemem :

>- sfinansowanie planowanego w 2016 roku deficytu budżetu Gminy w wysokości

631.129,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa drogi gminnej

Wierznica - Kochoń I etap" (511.129,00 zł), "Projekt i budowa sieci wodociągowej

Grochowaisk - Glewo" (60.000,00 zł) oraz "Budowa zatoki postojowej przy ulicy

Wojska Polskiego w Dobrzyniu nad Wisłą (60.000,00 zł)",

>- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek w

wysokości 353.431,00 zł.

W zarządzeniu spłatę kredytu ustalono w latach 2019 - 2030 r. z dochodów własnych

gminy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją

wekslową. Przeznaczenie zaciąganego kredytu na powyższe cele jest zgodne z przepisami

art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2013 r. poz. 885 z późno zm.).

W uchwale Nr XXII101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2016 rok, zmienionej

uchwałą Nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2016 rok, w § 13 pkt 1

uchwały Rada Miejska upoważniła Burmistrza m.in. do zaciągania kredytów i pożyczek

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 631.129,00 zł i na

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 353.431,00 zł.

3. Skład Orzekający dokonał analizy zadłużenia Jednostki w oparciu o uchwałę Nr

XVIII13912016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku w

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na

lata 2016 - 2030 oraz sprawozdania budżetowe i finansowe.

Ustalono, że Gmina Dobrzyń nad Wisłą na dzień 31.12.2015 roku posiadała zobowiązania

w wysokości 2.026.258,04 zł. Uwzględniając zaciągnięcie w roku bieżącym planowanych

do zaciągnięcia zobowiązań ujętych po stronie przychodów w wysokości 984.560,00 zł,
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zadłużenie Gminy wyniesie 3.010.818,04 zł. Po spłacie w br. rat pożyczek i kredytów

ujętych po stronie rozchodów w wysokości 553.431,00 zł zadłużenie Gminy na dzień

31.12.2016 roku wyniesie 2.457.387,04 zł (wartość nominalna), co stanowi 8,5 %

planowanych dochodów budżetu Gminy na 2016 rok. Całkowita spłata tego zadłużenia

nastąpi, według załączonej prognozy w roku 2030.

Z przedłożonej prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych

wynika, że w latach 2017 - 2030 Gmina spłatę rat pożyczek i kredytów planuje

z nadwyżki budżetowej.

4. Na podstawie ww. uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i

Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań Skład Orzekający

ustalił, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych w latach 2016 - 2030 kształtować się będzie następująco:

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021
rok rok rok rok rok rok

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązal'l określony w at1.
243 ustawy o.f.p., obliczony w 8,49 3,81 3,21 6,15 7,66 5,77
oparciu o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego rok budżetowy w %
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty
spłaty zobowiązal'l, o której mowa

2,08 1,70 1,0 l 2,99 0,31 0,31
wart. 243 ust. l ustawy o. f.p.,
w%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
rok rok rok rok rok rok rok rok rok

4,34 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2016 - 2030 pOZlOm spłaty

zobowiązań Gminy kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu wyliczonego w

oparciu o przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Oznacza to, iż spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych. Skład Orzekający wskazuje jednak, iż w latach 2017-2018 wskaźniki spłaty

zobowiązań, określone w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy
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rok prognozy kształtować się będą w granicach wskaźnika maksymalnego, gdyż zapas

pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłat, a planowanym wskaźnikiem spłat wynosi od

2,11 % do 2,20 % prognozowanych dochodów. Natomiast zapas pomiędzy dopuszczalnym

wskaźnikiem spłat, a wykonanym wskaźnikiem spłat roku poprzedzającego rok prognozy w

latach 2017-2018 wynosi tylko od 1,07 % do 1,16 % prognozowanych dochodów.

Ponadto, w ocenie Składu w latach 2016 - 2018 r. planowane dochody ze sprzedaży

majątku Gminy obarczone są ryzykiem uzyskania tych dochodów w wielkościach

zaplanowanych. Również planowana (szczególnie w latach 2016 - 2019) nadwyżka

operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w zakładanej

wysokości obarczona jest ryzykiem uzyskania tej nadwyżki w wielkościach zaplanowanych.

Wartość jednorocznego wskaźnika, powiększona o dochody ze sprzedaży majątku stanowi

podstawę wyliczenia wartości wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia w trzech kolejnych

latach. Faktyczna wartość wskaźnika jednoroczny za 2016 r. będzie określała wartość wskaźnika

dopuszczalnej spłaty zadłużenia w latach 2017 - 2019.

Tym samym możliwość zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

determinowana jest zachowaniem relacji określonej art. 243 ustawy, tj. wskaźnikiem

dopuszczalnej spłaty zadłużenia i wskaźnikiem spłaty rat zobowiązań na bezpiecznym

poziomie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający wskazuje, że przyjęte w Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą założenia finansowe będą

wymagały od jednostki: konsekwentnych działań w celu realizacji planowanego poziomu

dochodów bieżących i majątkowych, dyscypliny w ponoszeniu wydatków w celu zachowania

ustalonego ich poziomu, bieżącego monitorowania realizacji budżetu jednostki, jego wpływu

na WPF i na tej podstawie korygowania poziomu prognozowanych wydatków bieżących i

majątkowych, jak również monitorowania kwoty długu i jego spłat w poszczególnych latach.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodniczący Sk
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Otrzymuje:

Urząd Miejski w Dobrzyniu nad Wisłą - 2 egzemplarze.
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