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UCHWAŁA Nr II-003l 3-91/18
Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej

lv Białymstoku z dnia 5listopada 2018 r.

w sprarvie lvyrażenia opinii o możlirvości splaty przez gminę Czeremclra kredytu
dlugoternrinowcgo pyzezn^czonego nir sfinansolvanie planorvancgo delicytu budżetu

oraz splatę zaciągniętych zobowiązlń z tytulu kredytórv i pożyczel<

Na podstarł,ie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustarły z dnta 7 pażdziemika 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunko11,ych (tekst jedn, Dz. IJ, z20l6 r. poz.561). art. 9l tlst. 2

wzw.zart.89ust. 1pkt2i3ustawyzdnla27sierpnia2009r.ofinansachpr,rbliczrr1,,ch(tekst
jedn. Dz. |J. z 2017 r. poz. ż077 z pożn. z,m.') oraz Zarząclzenia Prezesa Regionalnc.i lzby,

Obrachunkowej rł, Białymstoktr Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprarvie \\,),zllacz.;-Ilia

składów orzekających i ich przewodniczących działającyclr u,siedzibie RIO lł,Białymsto_ku 
,
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Mui.in rynewióti - przewoclrriczący , !/ i, ," {" " ll

Dariusz Renczyński - członek

op in iuj e pozyt1,,lv n ie

nrozlirvość spłaty ptzez gminę Czeremcha kredytu długoternrinowego w rvysokości
76ż.026.48 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bLrdzetu oraz spłtrtę

r.vcześniej zaciągniętych zobolł,iązań ztytułv kredytów t pożyczek

I]ZASADNlENIE

Wojt C}min1. Czeremcha na podstawie lvniosku nr lrn,3021.1,20l8.MI(N z drria

10 października 2018 r. w),stąpił o wydanie opinii o rnożliwości spłaty kredytu rv kwocie clo

]62.026.48 zł (lł,rriosek 1i,płl,nał do Regionalnej izby Obrachurrkowei w Bial_vmstoku rł,dtriu
12.10,201 8 r.).

Wydając ninie.|szą opirrię Skład Orzekając1, w,ziął pod ttrł,agę:

1) spełlrienie wyrnogow 1brmalno-prarłłrych wvrlilia.jącycil z:

a) art. i8 ust.2 pkt 9lit, c i pkt 10 Lrstalł,y z drlia 8 tnarca 1990 r. o salnorząclzic
glninnym (tekst jedrr. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pożn. zrll. ), w zzrkresie rł,yłączllei
konlpetencji rady gminy do zaciągania kredytólł, i pozyczek dłLigoterl-ninowyclr
oraz upoważntanta wójta do dokonywania tych czynności;

b) art. ż12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o t-tnarrsach publiczn1,,clr
(tekst jecln. Dz. |J, z 2017 r. poz,. 207] z poźn. zm., ylov,ol1n,ana dulej lukzc .jukcl
Ll.,/ p.). trstanalvia.jący obowiązek utnieszczania lv uchw,ale br,rdzetorvej linlitr,r
zobowiązań z tytułu zaciągarrych krcdytóri, i poz.vczek oraz emitorvanyclr papiel,tivr,,

wartościowych, o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 rr.f.p.;



c) art. 9i Llst. i u.l.p.. Llstanawiającl,zakazprze\<raczania łączrrej krł,ot} zaciągarr1,'cir

zobor,ł,iązań z tytr_rłu kredytorv. pożyczek oraz emitowanyclr papierów

wat1ościowych, określone.i w uchwale budżetowej .iednostki samorządu

terytorialne go (dale.i tukże jako .j.s,l. );
d) arl. 213 u.f'.p, w zakresie przestrzeganiel stosunku łączrrej kwoty prz,vpadającyclr

tł, clat]t,m rokLr buclżetowym spłat rat kred_vtow i pożyczek oraz rvykupow papierórł'

wartościorł,l,ch u,raz z należnymi rv danym roku odsetkarni i dyskorrteln do

plalrowanycl-r docl'oclor.l, ogólenl budzetu w relacji do śreclniej arl'ttrret\ cznej

obliczonyclr dla ostatnich trzech la1 doclrodorv bieżących por,viększorryclr

o dclchody ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonyclr o wydatki bieżące do

dochodórv ogółen' blrdzetu:
ż) bieżącą i prognozorvaną sytuację gminy Czeremcha wynikającą z:

a) r,tchlvirł,v Nr XXIII/142I11 Rad1, Grniny Czeremcha z, drria 28 grudnia 2011 r.

r,r, sprarł,ie r_rchw,alenia Wieloletniej Progrrozy Finansowe.i Grrriny Czeremcha na

lata 20l8-żOżż (z ur,l,zględnienie nr dokonanyclr zmian w trakcie biezącego rokr-r

budżetow-ego);
b) uclrwały Nr XXIIV143II7 Rad1, Grnin,v Czerenrcha z clnia 28 grr-rdnia )0I1 t.

w sprawie uchwalenia budzetu grninv Czeremclra na rok ż018 (z, urł'zględnietliem

clokonan_vch ztrriatr r,r, trakcie biezącego roku budżetoivego).
W zvr,ii]zktt z opiniorł,a11\,nl zoborviaz,arlienl \\'ojt Gnrin1 rv dllitł 9 pażdzternika ]018 r,

l_rl,cla1 zal:z,adz,etlte Nr 258/18 \\ spratlie zaciagrriecia kredrtlt. Zgoilr-ric z jegcl

:\ 1 przeclnliotolr,r, kredyt posłuz1, s1lllansolvanitt rrl datkori tla działirllia t-tnalrsou-al]e Ze

śroJko.v pochodzącl,clr z budżetu Utlii Europejskiej rr krrocie 565.832.96 zł oraz spłacie

zaciągnietl,ch kredl,tólł, i pożr,czek przl-pada.iącl ch do spłati \\ 201 8 r. \\ krr tlcie

196.I-93,.52 z,l. Finansow.anie pierr,l,szego z r,łymienionlcl. celorł, sporłoduje porvstanie

clelicytu rv budźecie gnriny Czeremcha w te.j samej kwocie, a więc nrając na uwadze art. 89

ust. i tr.1'.p. pLallorł,an1, do zaciągnięcia kredvt rv tej części posłuż1, pokr,vciu ujenrrrego salda

ilLrdzetu.
Z, kolei na podstalvie §2 por,r,ołr,wanego zarządzenia

z doclrodow budż,etolł,.vch gtrrir'1 .

spiata kledltLr nastapi ri 2019 r.

Nlając po\vvzsze na urvadze Skład Orzekając,vch

pliinolł,anego do zaciągnięcia kredl,ttl rrie przekracza limitorł,

uchrł,ały Nr XXVtlI lI79l18 Rad,v Gmin.v Czeremcha z dnta 9

rvprowadzenia zIllian rł, budżccie gmirr,v Cz-erenlcha na rok

\v},starczźl.iŁ}ce ul)o\Ąiilztlietlie l{acl.r, do rvl,dania zarz,ądzenia

strr ierdza. ze łaczna ku ota

zoborr iazati okreslony,,ch rł, 5\,{

pazdziernika 2018 r. rł, sprawie
2018. a \\'ójt Gnrin,l, posiadał
Nr 258i 19. jaki i zaciągnięcia

przednr iottllł,e go zoborł,iazani a.

Zgodnie z obow.iązującą Wle1oletnią l)rognozą Finansor,r,ą Gmitl1' Czerenrclra tra lata

2018-2022 po zaciągnięcitr opirriowanego kredytu długoterminowego dług grniny na koniec

2018 r. w}niesie 3.386,0ż6,48 zl i będzie stanowió 26,6o^ zaplanowanych na ten rok

clochodólv ogołern.
Z pu,r[t., rł.idzenia możlirł,ości spłatv opiniowarrego zoborviązania, W Ślvietle

obowiązuizlcego prawa istotl,tl,tłr.jest przestrzegallie relac.|i, o której stanolvi art. 243 ust. l
r_r.t-.p. Stanow.i on o tzw. indyrł,idtralrTynr wskazniku spłaty zobowiązań. okreŚlającl'm

trlaksynlalną r,vysokość spłat zaciągniętyclr zobowi ązań w danym roktr br-rclźetowl'tn do

dochodow ogólern.
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmirry Czeremcha r,vynika. żę w 2019 r. rra który

przypacla spłata opiniolł,alrego kredytu. lł,skaznik ten (po uwzględr-iierriu ustalvor,vYch

,vl,iączeń clotyczzlcl,clr krł,ot rozchodorł,zrviązarryclr zrealtzaclą pro.iektorv f-inanSolvanYch ze

ś1oclkolv LJE) lł,y,niesie 7.86% przy.dopr_rszczalnym ustaworł'cl pułapic \Ą'\\,1,'S. 9,47o^.

\



Mając na uwadze pow,yzsze oraz uwzględniając f-akt. ze część opiniorvanego kred_vtir

przeznaczonego na stjnansor,vanie delicytu br-rdżetr-t w, kwocie 565.832,96 zl zostatlie
spłacona z reltlnclacji śroclktirv europejskich przekaz.alryclr przez Urząd Marszałkowskiego
Wo.jerł,óclztwa Podlaskiego. Skład Orzekając1, stwierdza, ż,e pfoglloz.o\Ą-irne wskaznilti
t'tnansowe gnriny Czeretnclra dają podstawę do twierclzenirr o nrozlir,vości sp}atl,plarioweuregcl

do zaciągnięcia kredytti w wysokośct76ż.026,18 zł.

PoUCZł]NIE
Od opirrii r,vyrażonej rł, rrirriejszej uchwale służy prawo do wniesienia odwołania do

Kolcgiurn Regionalnej lzb1,Obrachttnl<ou,ej rv Białl,nlstclktt rł,terrlrinie 1'} dni od dat5, jc'1

doręczcnia.

przewodni
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