
UCHWAU Nr Wa.26S.2012 

Skladu Orzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunkowej 


wWarszawie 

z dnia 7 wrzesnia 2012 roku 


w sprawie wydania opinii dotyczqcej mozliwosci sp~aty kredyt6w zaciqganych przez 
Gmim~ Michalowice na sfinansowanie deficytu budzetowego w roku 2012 
oraz na sp~atEi.! wczesniej zaciqgniEi.!tych zobowiqzari. 

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 
1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z p6zn.zm.) - Sklad Orzekaj~cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie: 

Przewodnicz~ca: - Teresa GO~Ei.!biewska 
Czlonkowie: - Bozenna Piotrowska 

- Bozena Zych 

uchwala, co nastEi.!puje: 

§ 1 

1. 	 Przedstawia pozytywnq OplnlEi.! 0 mozliwosci sp~aty przez GminEi.! Micha~owice 
kredyt6w w ~qcznej kwocie 8.800.000 z~ na sfinansowanie deficytu budzetowego w 
roku 2012 oraz na sp~atEi.! wczesniej zaciqgniEi.!tych zobowiqzari. 

2. Uzasadnienie stanowi integralnq cZEi.!SC uchwa~. 

§2 

Od Oplnll wyrazonej w niniejszej uchwale s~uzy odwo~anie do Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

Uzasadnienie 

o opiniEi.! w sprawie mozliwosci sp~aty zobowiqzari z tytu~u kredyt6w zwr6cH siEi.! 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie W6jt Gminy Micha~owice. 

Sk~ad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, po 
przeanalizowaniu materia~6w zr6d~owych, dajqcych podstawEi.! prawnq do zaciqgniEi.!cia 
kredyt6w w wysokosci 8.800.000 z~ oraz materia~6w swiadczqcych 0 kondycji 
finansowej Gminy przedstawi~ pozytywnq opiniEi.! w kwestii mozliwosci sp~aty kredyt6w. 

Sk~ad Orzekajqcy przy wydawaniu niniejszej opinii bra~ pod uwagEi.!: 

1) spclnienie wymog6w formalno - prawnych wynikajqcych z: 

a) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" ustawy 0 samorzqdzie gminnym, a mianowicie podjEi.!cia 
przez RadEi.! Gminy w Micha~owicach uchwa~ w sprawie zaciqgniEi.!cia 
d~ugoterminowych kredyt6w, 

b) art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, 
tj . okreslenie w uchwale budzetowej limitu zobowiqzari z tytu~u kredytu i pozyczek 
oraz emitowanych papier6w wartosciowych, 0 kt6rych mowa wart. 89 ust. 1 i 
art. 90, 

c) art. 91 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, tj . 
ustalenie, czy suma zaciqgniEi.!tych kredyt6w i pozyczek oraz zobowiqzari z 
wyemitowanych papier6w wartosciowych, 0 kt6rych mowa wart. 89 ust. 1 i art. 90 



tejze ustawy, nie przekracza kwoty okreslonej w uchwale budzetowej jednostki 
samorzqd u terytorialnego, 

d) art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych 
(Oz.U. Nr 249, poz. 2104 z pozn.zm.) w zwiqzku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajqce ustaw~ 0 finansach publicznych 
(Oz.U. Nr 157, poz. 1241) okreslajqcego gornq granic~, do ktorej Gmina moze 
obciqzyc budzet danego roku zobowiqzaniami wynikajqcymi ze sp+at rat kredytow 
i pozyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych sp+at kwot wynikajqcych z 
udzielonych przez Gmin~ por~czeri, a takze przypadajqcych do wykupu w danym 
roku papierow wartosciowych, 

e) art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych w zwiqzku z 
art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajqce 
ustaw~ 0 finansach publicznych okreslajqcego granic~ d+ugu jednostki w latach 
2012-2013, 

f) 	art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych 
okreslajqcego indywidualny wskaznik sp+aty zad+uzenia jednostki w latach 2014
2020. 

g) Art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych 0 relacji 
planowanych wydatkow biezqcych i planowanych dochodow biezqcych . 

2) kondycj~ finansowq Grniny Micha+owice wynikajqcq z analizy: 
a) wykonania budzetu w roku 2011 i I po+rocza 2012, 
b) prognozy dochodow Gminy w okresie sp+aty zobowiqzari z tytu+u zaciqgni~cia 

wnioskowanych kredytow, 

c) obciqzeri wynikajqcych z tytu+u wczesniej zaciqgni~tych kredytow i pozyczek 


W wyniku analizy dokumentow b~dqcych w posiadaniu Izby oraz opracowanych przez 
Gmin~ Micha+owice materia+ow Sk+ad Orzekajqcy stwierdzi+, ze: 

1) Podstaw~ do wystqpienia Gminy Micha+owice z wnioskiem 0 zaciqgni~cie kredytow 
w wysokosci 8.800.000 z+ stanowi uchwa+a Rady Gminy Micha+owice 
Nr XVII/164/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zaciqgni~cia d+ugoterminowych 
kredytow na finansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Micha+owice na 
2012 rok oraz sp+at~ wczesniej zaciqgni~tych pozyczek i kredytow. 

2) W budzecie na 2012 rok zaplanowano przychody pochodzqce z kredytow w +qcznej 
wysokosci 8.800 .000 z+, na sfinansowanie deficytu budzetu 2012 roku w wysokosci 
2.424.574 z+ oraz sp+at~ wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzari w wysokosci 
6.375.426 zt 

3) Zobowiqzania Gminy Micha+owice na koniec I po+rocza 2012 roku wynosi+y 
27.354.348 z+ (wg sprawozdania Rb-Z za I po+rocze 2012r.). Wed+ug tytu+ow 
d+uznych zobowiqzania te stanowiq kredyty i pozyczki d+ugoterminowe. 

4) Budzet 2011 roku, po uwzgl~dnieniu zmian w ciqgu roku wykonany zosta+ po stronie 
dochodow w 100,54%. W I po+roczu 2012 roku dochody zosta+y wykonane w 
49,19% wielkosci planowanej. 
Wydatki w 2011 roku zrealizowano w 91,13% wielkosci planowanych. Plan 
wydatkow wi po+roczu 2012 wykonano w 40,5%. 

5) 	Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Micha+owice wynika, iz w latach 2012
2020, w ktorych zgodnie z uchwa+q 0 zaciqgni~ciu kredytow nast~powa+a b~dzie 
sp+ata opiniowanych zobowiqzari, zaplanowano wzrost dochodow odpowiednio: 
1,47%; 0,96%; 5,92%; 6,37%; 4,34%; 5,31 %; 6,0%, 6,01 % i 3,32% w stosunku do 
roku poprzedniego. 
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6) tqczne obciqzenie jednostki z tytufu spfaty rat kapitafowych i odsetek od pozyczek i 
kredyt6w juz zaciqgni~tych oraz kredyt6w prognozowanych, a takze spfaty odsetek 
od nich stanowHy b~dq w latach 2012-2013 odpowiednio: 10,26% i 10,71% 
planowanych w tych latach dochod6w. 
las w latach 2014-2020 relacja fqcznej kwoty spfaty zadfuzenia, 0 kt6rej mowa w 
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych wynosi 
odpowiednio: 0,1025; 0,1071; 0,0984; 0,0968; 0,0830; 0,0795; 0,0704; 0,0635; 
0,0374. 

7) Indywidualny maksymalny wskaznik spfaty zadfuzenia jednostki wynikajqcy z art. 
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku i finansach publicznych w latach 2014
2020 wynosi odpowiednio: 0,2295; 0,1717; 0,1568; 0,1838; 0,1942; 0,2008; 0,2107; 
02196; 02326. 

8) l przedstawionej przez Gminy Michafowice, w ramach WPF, prognozy dfugu 
wynika, iz dfug jednostki na koniec kazdego roku obejmuje zobowiqzania z tytufu 
kredyt6w i pozyczek, a jego wskaznik w okresie 2012 i 2013, przedstawia si~ 

nast~pujqCo: 

2012 rok - 40,46% planowanych dochod6w, 

2013 rok - 41,63% planowanych dochod6w. 


Reasumujqc, Skfad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
stwierdza, iz analiza przedfozonych przez Gmin~ Michafowice dokument6w wskazuje 
na spetnienie wymog6w prawnych zawartych wart. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych tzn., ze kwoty rocznych zobowiqzari z 
tytufu spfaty rat kredyt6w i pozyczek wraz z odsetkami nie przekroczq w latach 2012 i 
2013 granicy 15% prognozowanych dochod6w, a fqczna kwota dfugu jednostki na 
koniec okresu, tj. lat 2012-2013 miesci si~ w granicach 60% jej dochod6w. 
Skfad Orzekajqcy stwierdza r6wniez spetnienie wymog6w prawnych zawartych wart. 
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku i finansach publicznych tzn., ze kwoty 
rocznych zobowiqzari z tytufu sp~aty rat pozyczek i kredyt6w wraz z odsetkami nie 
przekroczq w latach 2014-2020 indywidualnego maksymalnego wskaznika zad~uzenia 
jednostki, 0 kt6rym mowa w pkt 7 opinii. 

Przy za~ozeniu p~nej lub zblizonej do planu realizacji wielkosci dochod6w 
przyj~tych w opracowanej przez jednostk~ Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina 
Micha~owice posiadac b~dzie - w ocenie Skfadu Orzekajqcego - mozliwosc sp~aty w 
latach 2012-2020 planowanych do zaciqgni~cia kredyt6w. 
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