
UcEwAŁA Nr Wa.360.2011
S kladu o nekaj ącego Region aln ej Izby obrachun kowej

zdniatl#:ffi;;rr.or*
w sprawie: opinii o mozliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku przez

Gminę Leoncin kredytu dfugoterminowego w kwocie 2.000.000 zł.

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy, z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicmych (Dz.U. Nr 157, poz.I24O zpóźn.zm.) oraz ań. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy

z dnia 7 pńdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachuŃolvych (telst jedn.

Dz.|]. z 200Ir, Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - Sktad orrdrający Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie:

Pzewodnicząca:
Członkowie:

uchwalą co następuje:

$1

1. opiniuje pozytywnie możliwośó spłaty przez Gminę Leoncin ilan.owl1ts9 do
zaciągnięoia.w 2011 roku kredytu dtugoterminowego w kwocie 2.000.000 ń na

sfinansowanie planowanego deficytu.
2. I]zasadnienie stanowi integraln ą częśó uchwaĘ.

s2
od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sfuży Gminie odwołanie do Kolegium
RegionalnejIzby obrachunkowej w Warszawię w terminie 14dni od datyjej doręczenia.

Uzasadnienie

Pisnrem Nr F.3022.l.5.2011 z dnia 15 listopada 2|||l roku (data wpłylvtt do

Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawię _ 15 listopada br.) Wójt Gminy Leoncin

zwrócił się z prośbą o wydanie opinii o mozliwości sphty kredytu w wysokości
2.000.000 zt, planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Leoncin w roku fO|l,
przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego, ntl|ęartęgo zrea|izacjązadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Wilkórr' Nowy.Polesie Nowe gm.

Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin-Michałów''.

Skład orzekający Regionalnej
przeanalizowaniu w/w wniosku oraz :

Izby Obrachunkowej w Warszawie Po

1 . uchwĄ Nr XVIU89/1 l Rady Gminy Leoncin z dnia 15 lisopada 201 1 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu d'tugoterminowego w roku budzetowyn 20|I,

2. uchwĄ budżetowej Gminy Leoncin na 2OI1 rok z uwzględnieniem wprowadzonych
do niej zmian uchwatąNr XWII/88l1I z dnia 15 listopada20l1 roku'

- Bozenna Piotrowska
- Teresa Gołębiewska
- Boiena Zych



3. uchwaĘ Rady Gminy Leoncin w sprawie Wieloletniej Prognory Finansowej na lata
20II-2018 po zmianach wprowadzonych uchwała Nr XVIII/87lII z dnia l5 listopada
2011 roku,

4' materiałów świadczących o kondycji finansowej Gminy Leoncin
pozyrywnie opiniuje mozliwośó sptaty przez Gminę Leoncin planowanego do zaciągnięcia
w 2011 roku kredytu w wysokości 2.000.000 zł.

Przy wydawaniu niniejszej opinii Skład orzekający wziflpod uwagę:
1) spełnienie wymogów formalno - prawnych wynikających z:

a) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,c:' ustawy o samorządzie gminnym, a miarrowicie podjęcie
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie
zacirynięcia przedmiotowego kredynl,

b) art. 212 ust.l pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, d.
okręślenie w uchwale budżetowej limitu zobowiązan z Ęrtufu kredytów ipoĘczek
oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90,

c) art. 9l ust. 1 cyt.ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.
ustalęnie, C4 suma zaciągniętych kredytów i poĘczek oraz zobowiąz-xit z
wyernitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90
tejze ustawy, nie ptzek'racza kwoty określonej w uclrwale budżetowej jednostki
samorządu terytorialnego, ]

d) art. 169 ust. I ustawy z dnia 30 czenvca 2005 roku o furansach publicznyoh (Dz.U.
Nr 249, poz.2104 zpóźn.zm.)' w zwią7ku zart. |2| ust. 8 ustawy z dnia27 sierpnia
2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U, Nr 157,
poz. |24I z późn.zm.), określającego górną granicę dochodów, do której jednostka
samorządu terytońa|nego może obciąĘó budżet danego roku zobowią7arriarni
wynikającymi ze spłat rat kredlów ipoĘczek, odsetek od kredyów ipoĘczek oraz
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu
tc1ytorialrrego poręozeń, atakze prrypadających do wykupu w danym roku papierów
wartościowych wraz zna|eżnymi odsetkami i dyskontem,

e) art. l70 ustayl.y z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,w rwiązku z
art. l21 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przrcpisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. I24I z późn.nrl.)' okeślającego
granicę dfugu jednostki w latach 20lI-20I3)

D art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicmych okeślającego
indywidualny wskaźnikzadŁaŻęnia się jednostki w latach 20|4.2018,

2) kondycję finansową Gminy Leoncin wynikającą z ana|izy:
a) wykonania budzefu zarok2}I} oraz zatrzy kwartały 201 1 roku,
b) prognory dochodów Gminy w okresie spłaty opiniowanego kredynr,
c) obciązeń wynikających z brrufu wcześniej zacirynięĘch zobowiązań stanowiących

dług jednostki.
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W wyniku anairiry dokumentów będących w posiadaniu IzĘ Skład orzekający stwierdzi|
ze:

l. Dnia 15 listopada2011 roku Rada Gminy Leoncin podjęła jednogłośnie (15 głosami

,,zt,) uchwałę Nr XVIIV89/I1 w sprawie zaciągnięcia dfugoterminowego kredytu w
roku budzetowym 20II.

Uchwałą powyŻszą Rada postanowiła o zaciągnięciu kredytu w kwocie
2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Leoncin w roku
20lI z przeznaczeniem na rea|izację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej Wilków Nowy-Polesie Nowe gm. Leoncin. Budowa wodociągu Leoncirr
Michałów''.

Spłata w/w kredytu dokonywana będzie w ratach kwartalnych w latach 20If-20|8 z
udziałów we wptywach Gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś
planowane oprocentowanie _ zgodnie z informacj ą zawartą w cyt. piśmie wójta

''szacowane jest na około 6Yo w skali roku''.

2. Uchwalony na 2011 rok budzet Gminy Leoncin po dokonanych zmianach zamykał się
na dzięń podjęcia uchwĄ laedytowej planowanym defirytem w kwocie 3.956.32f 7L
stanowiącym róznicę pomiędzy planowanymi dochodami (16.368.096,94 zł) i
planowanymi wydatkam i Q0.324 .4 t 8,9 4 zł),

Jako źródła sfinansowania powyższego deficytu Rada wskazała przychody pochodzące
z zaciąEntętyct' kredytów w kwoció 3:833.926 zł' oraz wolne środki w wysokości
122.396 zL.

W uchwale budietowej w 7ałączniku pn. ,,Wydatki na zadania inwesĘryjne na 20ll
rok?' zaplanowane zostało zadanię inwestycyjne' na dofinansowanie którego Gmina
zartięrza zaciągnąó opiniowany kredyt i jako jedno n źródeł. jego finansowania
wskazano ,fuedyty/poĘcz}s,, w wysokości 3.130.483 zł.

Powyzsze ustalenia wskazują iz Rada Gminy Leoncin w1peŁriła wymogi okręślone w
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązan wg Ęrtułów dhżrych oraz gwarancji i
poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 roku wyniką ze Gmina
Leoncin na koniec 2010 roku obciąZona była zobowiązarriami dfuzrrymi w lovocie
2.043.224 zł', co stanowiło t5.28% wykonanych dochodów jednostki w 2010 roku (wg

stanu na dzień 31 grudnia). Na powyzszą kwotę w całości złoĘĘ się kredyty i
p oĘ czkj długoterminowe.
Wg sprawozdań Rb-27S o dochodach i Rb-28S o wydatkach budzetolvych Gminy za
okres od początku roku do 31 grudnia 2010 roku, dochody wykonano na poziomie ok
94,60ń planu rocznego po zrnianach, zaś wydatki zrealizowano w wysokości 9|,8Yg
wielkości planowanych na2010 rok, w tym wydatki majątkowe w 96,570ń.

4. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg Ęrtułów dfuznych oraz gwarancji i
poręczeń za okres od pocĄku roku do 30 września 20|1 roku, wynika, ze Gmina
Leoncin na koniec pierwszego kwartału 2011 roku obciążona była zobowiązaniami w
kwocie 3.754.643 zł, co stanowiło ok. 20"2% planowanych na ten rok dochodów.
Powyzszą kwotę stanowiły kredyĘ i poĘczki: dfugoterrrinowe _ f.254.643 zł oraz
krótkoterminowe _ l.500.000 zł.



Wg sprawozdan Rb-27S o dochodach i Rb-28S o wydatkach budzetowych Gminy za
okres od początku roku do 30 września 20l1 roku, dochody wykonano na poziomie
58.03% planu rocznego po zmianach, w tym: dochody majątkowe w 2l.l4%o wielkości
zaplanowanej.
Jak wynika z powyższego wykonanie uchrvalonego na rok 2011 budżefu przebiega
Znaczrrle poniżej wynoszącego 75% wskaźnika upływu czasu. Wydatki ogółem
zrea|izowano na poziomie 62.9% wielkości zaplanowanych na 201l rok, prry czym
wydatki majątkowe w 60,34%o.

5. Wg Wieloletniej Prognozry Finansowej Gminy Leoncin po zmianach (uchwała
Nr XVIIVSTln Rady Gminy Leoncin z dnia 15 listopada20ll roku), planowany dtug
Gminy na koniec 201l roku wyniesie 5,437.54f zł, co stanowić będzie 33.22%
planowanych dochodów budzetu tego roku. W latach 2012 i 2013 wskaznik ten
prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 32,7Yo i 23,87yo, zaś po uwzględnieniu
prryj ętych pr Zez Gminę wyłączeń: 2J,I 8yo, f7,26yo or az 20,46%o .
Wg WPF Gminy Leoncin łączna kwota przypadĄących w latach 201|-2013 spłat rat
kredyów i poĘczek dfugoterminowych, odsetek od kredytów i poĘczek wraz z
naleznymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z
udzielonych przez jednostkę poręczeń i gwarancji wyniesie odpowiednio: 3,460ń,
9,48% oraz 8,6Yo prognozowanych doohodów, natomiast po wyłączeniach: I,95Yo,

. Z powyższych wyliczeń wynika, iz wskaźnik zaćńuięnia Gminy w latach 20Il _
2013 kształtowaó się będzie poniżcj progu okeślonego w art. 170 cfl. usta}vy z dnia 30
częrwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. t2| ust. 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (60%
przewidywanych dochodów budzetu Gminy), zas obciĘęnia z qrfufu spłaty dfugu w
tym okresie będą się mieścić w limicie, o którym mowa w art. 169 tejie ustawy o
finansach publicznych w związku z art. l2I ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
_ Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (I5% prognozowanych
dochodów budzetu Gminy).

Począws4y od20|4 roku wskaznik dfugu Gminy Leoncin - jak wynika z WPF - nie
ptzeklocry dopuszczalnego lirnifu, o lctórym mowa w art. 243 cyt, ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Skład orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił Prryjęte pfiZęzRadę Gminy
Leoncin w Wieloletniej Prognozie Finansowej założrcnia, iż, realizacja dochodów oraz
poziom dfugu Gminy będzie na poziomie kwot ujętych w tej Prognozie.

W jego ocenie istnieje jednak zagrożenie niezrealizowania w roku 2011 dochodów
na poziomie zaplanowanym w uchwale budzetowej' na co wskazują wskazniki dotyczące
wykonania budzefu za trzy pierwsze kwartały tego roku. Skład orzekający wskazuje
zatem potrzebę stałego monitorowania pIzez organ wykonawczy Gminy stopnia
wykonania budzefu oraz stanu zadtuŻęnia (z uwzględnieniem zaciryanych zobowipan
krótkoterminowych).

w tym stanie faĘcznym i prawnym, Skład orzekający Regionalnej lzby
obrachunkowej w Warszawie postanowił jak sentencji.
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