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zaiqczeniu przesyfarn lJchwatq Nr Si.314.2077 Skiadu Orzekajqcego
Rr:gionalnej lzLry Obrachunke'wej w Warszawie z dnia 6 wrze5nia 2017 roku w celu
stu2bowego wy korzysta nia.
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Uchwala Nr Si.314.2017
S lklad u Orzekaiqcego Reg ional nej lzby Ohrac

hun

kowej

ur \Alarszawie

z dnia 6 urze5nia 2A17 r.
w sprawie

m o2l

iwo Sci

sptaty kredytru dlugoteirm inowego.

Na podqtaurie art. 13 pkt'1, afi. 19 ust. 1 i2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkorwychr (tekst jednolity: Dz" U. z 2016 r., poz. 56X) Sklad
Orzelkajqcy w or;obach nlw Czlonkr6w Kolegium Regionalnej lzby Obrachrrnkowej
w Warszawie, na posiedzeniu w Siedlcach:

Fzerwodniczqcy
Czlonkowie SO:

SO:r

Kamil Krauschar
Ewa Wielg6rska
Jolanta Tomaszek

wydaje, na wnipserk W6jta Gminy Domanice, opinig pozytywnq o mo2liwo6ci sptaty pzez
Gminq kredytu dft.rgoterminowego do ,tqcz:nej kwoty 130.000,00 zl z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego deficytu budZe'tu w roku 2017 w zwiqzku z realizacjq zadania
inwe,stycyjnego pn. "Modernizacja ciqgu komunikacyjnego sktadaiqcego siq z dr6g nr 621,
582, 529, 477,367,459, 513, 5613, 615 dlojazdowych do gruntow rolnych w miejscowo6ci
Fzywory Du2e gm. Domanice", przy zaohowaniu warunk6w zawartych w pi6mie W6jta
Ciminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyrczqcego wydania opinii o mo2liwo6ci splaty kredytu
dlugoterminowego
U;ZAS'ADNIENIE

W dniu 31 r;ierpnia 2A1V r: do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie wplynql
wniosek W6jta Grniny Domanice z dnia ilO sierpnia 2A17 r. o nr SG.60.2017 w sprawie
wydiania opinii o mo2liwo6ci splaty'kredytu dlugoterminowego do lqcznej kwoty 130.000,00
zt.
Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzbyr QSps6hunkowej w Warszawie, po rozpoznaniu
wniosku W6jta Grniny Domanice o wJ/rai:eniu zgody w pzedmiocie wydania po;tytywnej
opinii o mo2liwqSci sptaty kredytu cllugolrerminowego, po przeanalizowaniu stanu faktycznego
i prawnego, ksztaltujqcego danq materiqr - nie wnosi zastze2efi.

Podstawq prawnq zaciqgniqc;ia kredytu,

jak

r6wnieZ podstawq

oktreSlenia

pravrridlowego stanu faktycznego w powy2szym zakresie, stanowi uchwala bud2etowa Gminy
nastqpujqcynni zmianami, Uchwala XXV|ll/16012017 Rady Gminy
Domanice wt1z
Domanice z dnia 130 sierpnia 2A1it r. vlr sp,rawie zaciqgniqcla kredytu dlugotermino\Mego na
finansowanie planowanego deficytu burd2etu w roku 2017, a tak2e Uchwaiy Radv Gminy
Domanice w spravvie Wieloletniej F rognozy Finansowej.
Z analizy Frrzeprowadzonego wnios;ku, proponowane warunki udzielenia kredytu sq
pzeznaczeniem na
nastqpujqce: lqcz:na jego wysokoSc wyniesie 130.000,00
sfinansowanie planowanego deficytu budZetowego zwiqzanego z realizaqq Mw zadania
dochodow wlasnych bud2etu gminy (z podatku od
inwestycyjnego; s;plata nastqpi
graz
podatku
sp{ata nastqpi w latach 2018-2022.
rolnego);
z
nieruchomo6ci
p;6
ese'niajqc dane zawarte w pzedlo2onych dokumeni:ach, jak
Sktad Qzerkajqcy
rownie2 po do(onaniu werytikacji stanu prawnego i sytuacji finansowej jednostki stwierdza,
2e Gmina DomAni,re spetnia wymogi i relacje wynikajqce z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia
21009 r. ofinansaclr publicznych (terkst jeldnolity: Dz. U.22016t.,poa.1870).
Zakres obciq2er'r wynikajqcych z:e z:obowiqzai jakie aktualnie posiada o,raz z:amierza
w najbli2szym czarsie zaciqgnqc dmina wskazuje, 2e ich wysoko6c nie narusia wymog6w
formalnoprawnych okreSlonych przepisami prawa.
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przeprctwadzonej anali:zy hfieloletniej prognozy Finansowej
Gmina w'inika, 2e
wierloletnia progn cza finansowa spelnia reilacje zadlulenii okre6lone w art. 243
cyt. ustawy
o finansach publi<;znych.
Pzepis ten, precyzuje dopuszc,zalny poziorn zadlu2enia jednostki samozqdu
terlltorialnego, jal<i Wznacza indywidualrry wskaznik. OkreSla on relacjg splat zocowiqzan
oraz kosztow ich obslugi do planowanych dochodow og6lem nuOziiu 'danego roku.
Wysokosc wskaZnikow w WP'F ;zostafa ustalona pzy zalo2eniu pelnej realizacji
dochod6w budzetowych og6lem, a takze utzymania ich na poziomie nie nizszyrn, anizeli
okreSlonym w pzedlozonej wielok:tniej prognozie finansowej.
Z przedlo;Zonej przez jednostkq samorzqdu terytorialnego prognozy wynik,a, ze od
roku 2017 obciqlenie budzetu j.s.t. spftatq dtugu nie bqdzie wyzsz6 od miksrrmalnego
wska2nika ustalonego w poszczeg;olny,ch latach w Wieloletniej Prognozie Finansowirj.
Biorqc povvyzsze pod uwagQ, Sktad Ozekalqcy wyda[ opinig, jak w sentencji
uclrwaly.

Od niniejslzej uchwaty sluzy odlvolanie do Kolegium Regionalnej lzby Obracltunkowej
\/Varszawie za poSrednictwem Zes;polu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
dorgczenia nin iejs;zej uchwaly.
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