UCHWAT A Nr Si.280.2017
Sktadu Orzekajqcego Regionalnei lzby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie: opinii wydanej na wniosek Sfarosfy Powiatu Minskiego o moLliwoSci
spl aty kre dytu dl u gote rm i n owe go.

Na podstawie art, 13 pkt 1 iart.'19 ust,2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j, Dz. U.22016 r, poz,56l)-.Sklad Orzekajqcy
Regionalnei l.OV Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Czlonkow Kolegium RIO:
Ewa Wielg6rska
Kamil Krauschar
Agnieszka Malkowska

Przewodniczqca SO:
Cztonkowie SO:

wydaje, na wniosek Starosty Powiatu Miriskiego, opinig pozytywnq o mo2liwo5ci splaty
pi=e= Powiat Mi6ski kredytu dlugoterminowego do kwoty 6.600.000,- zl z przeznaczenlem na
sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Powiatu Mihskiego'
UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r, do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
w Siedlcach wptynqt wniosek Starosty Powiatu Minskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.,
o wydanie opinii'w sprawie mo2liwo6ci sptaty kredytu bankowego dtugoterminowego do
t<woiy 6.600.OOO, - zl
Powiatu Minskiego.

z

pzeznaczeniem

na ifinansowanie planowanego deficytu

budzetu

Sktad Orzekajqcy zwa2yl, co nastqpuje:

Rada powiatu Mihskiego podjqta Uchwalg Nr XXll/283117 z dnia 21 czeruca 2017 r'
kwoty 6.600'000'-zl
sprawie zaciqgniqcia wlw dtugoterminowego kredytu
Mitiskiego.
Powiatu
budzetu
planowanego
defieytu
z ptzeznaczeniem ni finansowanie

w

do

Karencja wsplacie kredytu wrazz odsetkami bqdzie do 31 marca 2018 roku. Sptata
kredytu nastqpi z dochodow wlasnych Powiatu w latach 2018-2023 w sze6ciu ratach
rocznych, w tym pierwsza 600,000,- zl oraz kolejne po 1.200.000,- zl ka2da. Przewidywane
oprocentowanie kredytu szacuje siq na poziomie do 3% rocznie.

Sktad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie oceniajqc dane
zawarte w przedtozonych dokumentach, jak r6wnie2 po dokonaniu weryfikacji stanu
prawnego i sytuacji finansowej jednostki stwierdza, 2e Powiat Mifiski spelnia wvmogi i relacje
wynikajice z ar1.,243 ustawy'z dnia 27 sierpnia 2OO9 r, o finansach publicznych (Dz' U'
22016 r., poz, 1870 ze zm.)'

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej okreSlonej Uchwalq

Rady Powtatu

pod
Miriskiego Nr XVlll/220116 z dnia 20 grudnia 2016 roku na lata 2017-2024 ze zmianami
posiada.
w
kqtem [osiadanych zoppwiqzaf kredytowo-pozyglkowych, jakie aktualnie
najbliZszym czaiie zaiierza zaciqgnq1 Powiat Miriski wskazuje, 2e ich wysoko6c nie
nriur4 prawa. Planowane zadlu2enie na koniec 2017 roKu wynosi 20'941'092,28 zl bez
uwzglgdnienia wylqczen w zwiqzku z umowqzawar\qz podmiotem dysponujqcym Srodkami,
o kt6rvch mowa w art, 5 ust, 3 cyt, ustawy o finansach publicznych'

i

3

W latach 2017-2023 planowany wskaznik splaty zgodnie z przedstawionym WpF jest
od maksymalnego dopuszczalnego wst<aZnit<i splaty art. 243 cyt, ustiwy
o finansach publicznych dld powiatu Miriskiego.

ni?szy

z

Przy zalo2eniu pelnej realizacji wielkoSci dochodow budzetowych przyjqtych
w opracowanej ww, WPF, Powiat Miriski posiada6 bqdzie mozliwo56 sptaty pianowanego do
zaciqgniqcia kredytu. Majqc powyzsze na uwadze wskazane jest biezqte monitorowanie
zar6wno realizaqi planowanych dochod6w jak i splaty zadlu2enia, aby nie dopu6ci6 do utraty
ptynno6ci finilnsowej Powiatu Miriskiego.
Od ninieiszei ughwaly slu2y odwolanie do Kotegium Regionatnej tzby Obrachunkowej
Siedtcach, w terminie 14 dni od daty
dorqcze n i a n i n iej szej u chwaly,

w Warszawie za poSrednictwem Zespolu RtO w

I

