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UCHWAT A Nr Si.250.2019
j I z by o
ktad u o rze kaj qc" n

"Jfirnj :gX,$e
z dnia 1 1 lipca 2019 r.

b rac h u n

kowe j

w sprawie: opinii wydanej na wniosek Starosfy Powiatu Mh'tskbgo o mo2liwoSci
splaty kredytu dlugoterm inowego,

Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j, Dz, U.22016 r, poz, 561) - Sklad Orzekajqcy
Regibnalnel lzby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Cztonkow Kolegium RIO:
Ewa Wielgorska
Kamil Krauschar
Jolanta Tomaszek

Przewodniczqca SO:
Czlonkowie SO:

wydaje, na wniosek Starosty Powiatu Mihskiego, opinig pozytywnq o mo2liwo6ci splaty
pzez Powiat Miriski kredytu dlugoterminowego w wysoko6ci 2,500.000,' zl
zpeeznaczeniem na finansowanie planowanego defieytu bud2etu na2019 rok.
UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2019 r, do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
w Siedlcach wptynqt wniosek Starosty Powiatu Mihskiego z dnia 25 czerwca 2019 r, o
wydanie opinii w sprawie mozliwoSci splaty kredytu dlugoterminowego w wysokoSci
2.500,000, - zl z peeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud2etu Powiatu
na 2019 rok.
Sktad Orzekajqcy zwa2yl, co nastgpuje'

Rada Powiatu Minskiego podjqta Uchwalq Nr Vl/70l19 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zaciqgniqcia w/w kredytu dlugoterminowego w wysoko6ci 2.500,000,-zt
z ptzeznaczeniem'[a sfinansowanie planowanego deficytu bud2etu gminy na 2019 rok,
I
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Splata kredytu naStqpi w latach 2020-2025 w sze6ciu ratach rocznych, w tym pierwsza
300.000,-zl oraz kolejne pigc rat po 44O.OOO,-zlka2da.Zrodlem splaty kredytu bgdq dochody
wlasne powiatu. Przewidywane roczne oprocentowanie kredytu szacuje siq w wysoko6ci do
3%, karencja w sptacie kredytu wtazz odsetkami do 3'1 marca2020r.

Sklad Orzekajqcy Regionalnel lzby Obrachunkowej w Warszawie oceniajqc dane
zawarte w przedlozonych dokumentach, jak r6wnie2 po dokonaniu weryfikacji stanu
prawnego i sytuacji finansowej jednostki stwierdza, 2e Powiat Miriski spelnia wymogi
i relacje wynikajqce 2ar1.,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t, j.
Dz, U, 22019 r., poz, 869).

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej okreSlonej Uchwatq Rady Powiatu
Mihskiego Nr lll/1 4118 z dnia 18 grudnia 2018 roku ze zmianami na lata 2019-2025 pod
kqtem posiadanych zobowiqzari kredytowo-pozyczkowych, jakie aktualnie posiada
i w najbiizszym czasie zamierza zaciqgnq6 Powiat Miriski wskazuje, ze ich wysoko6c nie
narusza prawa. Planowane zadluzenie na koniec 2019 roku wynosi 19.300.000,- zl co
stanowi6 bqdzie 12,06oh planowanych dochod6w 201 9 roku.

W latach 2019-2025 planowany wskaznik sptaty zgodnie z przedstawionym WPF jest
afi' 243 cyt, ustawy
ni2szy od maksymalnego dopuszczalnego wska2nika sptaty
publicznych
Minskiego,
Powiatu
dla
o finansach

z

Przy zalo2eniu pelnej realizaili wielko6ci dochod6w budzetowych przyjqtych
w opracowanej ww, WPF, Powiat Mihski posiada6 bqdzie mozliwo66 splaty pianowanego oo
zaciqgniqcia kredytu, Majqc powyzsze na uwadze wskazane jest biezqce monitorowanie
zar6wno realizacji planowanych dochodow jak i sptaty zadluaenia, aby nie dopuSci6 do utraty
ptynnoSci finansowej Powiatu Mihskiego,
Sktad Orzekajqcy podkre5la, iz zachowanie powyzszych wskaznikow ocenia
w oparciu o art, 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r, o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. u, z zQlg r, p02.2050), tj stosujqc

dotychczasowe brzmienie art, 243, Jednocz rSnie Sklad zauwaza, Ze wska2nif,- z art. iqs
ustawy o finansach publicznych na lala 2020-2026 bqdzie ustalany zgodnie z art.9 ust. 1,3
i 4 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niekt6ryih innych ustaw, tzn.
relacia lqcznei kwoty przypadajqcych w danym roku budZetowym spiat wykupow
okreSlonych w art, 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie-niu nadanym iinielszq
ustawq, do
od6w bie2qcych ltud2etu nie moZe przekroczyc Sredniej
arytmetycznei
dla ostatnich trzech lat relacji dochod6w' bieZqcycit
powigkszonych
rzeda2y majqtku oraz pomniejszoiych o wydatki bieZqie do
dochod6w biezqcych bud2etu. Natomiast na rok 2026 i kolejne lata ustalenie relacji, o kt6rej
mowa w art, 243 ust, 1 ustawy o finansach publicznych bgdzie nastqpowac w oparciu o art. Sj
ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektorych innych ustaw.
Powyzsze winny mie6 na uwadze Organy Powiatu opracowujqc uchwalajqc budzet
iwieloletniq prognoze finansowq na rok 2020i lata nastgpne,
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Od ninieiszei uchwaly slu2y odwolanie do Kolegium Regionalnej tzby Obrachunkowej
Warszawie za poSrednictwem Zespolu RIO w Siedtcach, w terminie tq dni od datv
do rgcze n i a n i n i ej s zej u chwaly.
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Przewodniczaca

