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Dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dniaT pa2dziernika 1992 o regionalnyclY
rzbach obrachunkowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z p62n. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Stary Targ o wydanie opinii o mozliwoSci splaty przez GminE
kredytu w kwocie 1.280.000 zl, sklad orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w
Gdarisku w osobach

1 ) Alicja Srubkowska
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uznaje,2e gmina Stary Targ posiada mo2liwo56splaty kredytu w kwocie 1.280.000zl.
UZASADNIENIE
W dniu T7 maja 2012r. wplynqlo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku
pismo z dnia 14 maja 2012r., kt6rym W6jt Gminy Stary Targ zwr6cil siE z proSb4o wydanie
opinii o mozliwoSci splaty przez gminq kredytu w kwocie 1.280.000zt.
Sklad orzekalqcy uznal, 2e W6jt Gminy podejmuj4c dzialania zwiqzane z
zaci4gniqciemkredytu dziala na podstawie uchwaly Nr XVV135l20l2 Rady Gminy Stary
Targ z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie zaciryniercia przez GminE Stary Targ kredytu
dlugoterminowego. Kredyt przewiduje siq zaciqgnqt na splatq wczeSniej zaciagniEtych
zobowiqzafi, na okres 9 lat i splacii go z dochod6w wlasnych gminy. Zabezpieczeniesplaty
kredytu stanowidbqdzie weksel in blanco.
W budzecieGminy Stary Targ na2012 rok okreSlonoprzychody z tytutu powyzszego
kredytu.
W wyniku analizy posiadanych przez Regionaln4 IzbE Obrachunkowq w Gdarisku
dokument6w sklad orzekajqcy stwierdzil, 2e aktualnie na Gminie Stary Targ ciqzqzobowiqzaniaz tytul6w dfuznych wynikajqcych ze sprawozdaniaRb-z, kt6rych lqcznakwota
do splaty na koniec I kwartafu 2Ol2 z tytutu kredyt6w i po2yczek wynosila 10.535.500,84
zl, za{ ztfifu zobowiqzanwymagalnych- 444.937,96zl.
W zwiq,zku z powy2szyrn, po zaciagnierciuprzez gminq Stary Targ opiniowanego
kredyru oraz po dokonaniu splat rat juL zaciagniqtychkredyt6w r po2yczek wraz z naleznym
oprocentowaniem kwota dlugu na koniec 2012 roltt wynosid bEdzie 9.897.466 zl, co stanowi
43,38yoplanowanych na ten rok dochod6w. Natomiast uwzglqdniaj4c ustawowe wylqczenia,
kwota dlugu na koniec 2012 roku wynosi6 bEdzie 9.835.103 zl, co stanowi 43,I0yo
planowanych na ten rok dochod6w. Nie zostanie, zatemprzehoczony dopuszczalnywskaZnik
zadhtienia okreSlony w art. 170 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych, kt6ry stanowi, 2e lqczna kwota dtug,, jednostki samorz4du terytorialnego na
koniec roku budzetowego nie moze przel<roczye60% wykonanych w tym roku dochod6w.
Zgodnie z zarzqdzeniemNr l8l20l2 W6jta Gminy Stary Targ z dnia 17 maja 2012r. w
sprawie zmian budzetuna20l2 rok, dochodybudzetuwynosze 22.818.274zl.
Uwzglqdniaj4c planowane na 2012 rok dochody budzetowe oraz treSl art. 169 ust. 1 i
3 wyzej przywolanej ustawy o finansach publicznych nale?y stwierdzid, ze maksymalna
kwota przypadqqcych do splaty rat kredyt6w i po2yczek wraz z nale2nymi odsetkami do roku
2013 tj. do czasu, gdy wskaZnik splat bqdzie obliczany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27
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sierpnia 2009r. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p62h. zm.) nie mo2e
przekroczyi kwoty 3.433.741 zl.
Od roku 2014, gdy dopuszczalny wskaZnik splat do planowanych na poszczeg6lne
lata dochod6wbqdzie rolny i w kolejnych latachbqdziewynosil:
w roku 2014 - 9,77yodopuszczalnakwota splatbqdziewynosita
3.422.74I zl,
w roku 2015 I3,38yo dopuszczalnakwota splatbqdziewynosila 2.983.168zl,
w roku 2016 - 16,8206dopuszczalnakwota splatbEdziewynosila 1.999.442zl,
w roku 2017 - 19,74yodopuszczalnakwota splat bqdzie wynosila 2.803.646 zl,
w roku 20 I 8 - 21,89o/odopuszczalnakwota splatbEdziewynosila 3.734.87| zl,
w roku 2019 - 23,290 dopuszczalnakwota splatbqdziewlmosila 4.363.531zl,
w roku 2020 - 23,I3o dopuszczalnakwota splatbqdzie wynosila 4.794.082zl,
w roku 202I - 22,86yodopuszczalnakwota splatbqdziewynosila 5.098.772zl.
Bior4c pod uwagE ciq2qcena Gminie Stary Targ zobowiqzania z tfitu zaciryniEtych
kredyt6w r poLyczek, po uzyskaniu w roku 2012 wnioskowanego kredytu w kwocie
1.280.000zl, opierajqcsiq na sporz4dzonejprzez gninq Stary Targ,,Informacji o sytuacji
finansowej jednostki w 2012r"., sklad orzekajqcy stwierdzil, 2e lqczna kwota splat rat
kredyt6w ipo2yczekwrazz naleznymoprocentowaniem,w okresiesplaty wylej wskazanych
zobow iqzan b qdzie wyno sila:
w roku 2}l2kwote( 4.102.517zl,uwzglqdniaj4c ustawowewylqczeniaT.934.997zl,
w roku 2013 kwote 769.088zl,uwzglqdniaj4c ustawowewylqczenia706.725zl,
w roku 2014 kwotq 1.440.000zl,
w roku 2015 kwotq 1.430.000zl,
w roku 2016 kwotE 1.550.000zl,
w roku 2017 kwotg 1.620.000zl,
w roku 2018 kwotq 1.590.000zl,
w roku 2019 kwotq 1.660.000zl,
w roku 2020 kwotq 1.380.000zl,
w roku 202I kwotg 328.378 zl.
Maj4c na uwadze powy2sze, sklad orzekaj4cy uznal, ze Gmina Stary Targ posiada
mozliwoSi splatykredytu w latach 2012 -2021.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium
Obrachunkowej w Gdarisku w ci4gu 14 dni od dnia jej dorEczenia.
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