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Nt' Si'.263.2020

cego Reg ionalnej lzby Obrachu nkowej
w Warsgawie
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie: opinii wydanej na wnio$ok Starosfy Powiatu Mitiskiego o mo2liwaSci
splaty kredytu dlu gotermi n owego.

Na podstawie aft, 13 pkt 1 i ar1. 19 ust, 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 199? r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz, U. 22019 r. poz. 2137) - Sklad Orzekajqcy
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Czlonk6w Kotegium RIO:
Przewodniczqca SO:
Gzlonkowie SO:

Ewa Wielgorska
hlaciej Mauryey Dqbrowski
Anna Oledzka

wydaje, na wniosek Starosty Powiatu Mifiskiego, opiniq pozytywnq o nroZliwosci sptaty
przez Powiat Mihski kredytu dlugoter"minowego do wysoko6ci 7,200.000,- zl
zprzeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budZetu na 2020 rokoraz splatg
wczesniej zaciqgniEtych zobowiqzafi z tytulu kr,edytow.
UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2020 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie Zespol
w Siedlcach wplynql wniosek $tarosty Powiatu Miriskiego z dnia 22 lipca 2A20 r. o wydanie
opinii w sprawie mozllwo5ci splaty kredytu dlugoterminowego do wysokoSci 7.200.000,- zl
z przez.naczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud2etu na 2A20 rok oraz sptatg
wczes.niej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytulu kredytow.
Sklad Ozekajqqy zwa|y+, co nastqpuje:

Rada Powiatu Mifrskiego podjgta UchwalE Nr Xlll/172120 z dnia 29 ozemca 202Q r.
sprawie zaciqgniqcia w 2020 roku Ww kredytu dlugoterminowego do wyooko6ci
7,200,000,*zt z Brzeznaaeeniem na $finan$owanie planowanego deficytu budZetu gminy na
2020 tokw kwocie 5.094.570,- zl araz $ptate wczeiniej zactqgniqtych zobowiqzan z tytulu
kredyt6w w kwocie ?,105.430,- zt.

w

Splata kredytu nastqpi w latach 2021^2026 w sze€ciu ratach rocznych. Zrodlem sptaty
kredytu bgdq dochody wfasne powiatu. Przewidywane roczne oprocentowanie kredytu
szacuje siq wwysokoSci do 3%, karencja w splacie kredytu wrazz odsetkami do 31 marca
2021

r.

Sklad Orzekajqcy Regionatnej lzby Obrachunkowej w Warszawie oceniajqc dane
zawarte w przedioZonych dokumentach, jak rownieZ po dokonaniu weryflka0ji stanu
prawnego i sytuacji finansowej jednostki stwierdza, ze Powiat Mihski spelnia wymogi
i relacje wynikajqce z ar1' 243 ustawy z dnia 27 sierpnia ?009 r. o finansach publicznych (t. j,
Dz. U.22019 r., poz.869 ze zm.).

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej okreSlonej Uchwal4 Rady Powiatu
Mitiskiego Nr X/115119 z dnia 18 grudnia 2019 roku ze zmianami na lata 2020-2A26 pod
kqtenr posiadanych zobowiqzafi kredytowo-pozyczkowych, jakie aktualnie posiada
i w najblizszym czasie zafiietza zaciqgnqc Powiat Miriski wskazr.rje, ze ich wysokos6 nie
narusza prawa. Planowane zadlu2enie na koniec 20?0 roku wynosi 21 ,400,000,- zl ce
starrowiC bEdzie 12,51Vo planowanych dochod6w 2.0i2A roku.

W latach 2020-2A26 planowany wska2nik splaty zgodnie z pzedstawionym WPF jest

nizszy

od nraksynralnego dopuszczalnego wska2nika

sptaty

z

art: 243 cyt

ustawy

o finansach publicznych dla Powiatu Miriskiego.

Przy zalo|entu pelnej realizacji wielko$ci dochodow bud2etowych przyjQtych
w opracowanej ww, WPF Powiat Miriski posiadac bqdzie mozfiwosc splaty planowanego do
zaciqgniqcia kredytu. Majqc powy2sze na uwadze wskazane jest biezqce monitorowanie
zarowno realizacji planowanych dochodow jak i sptaly zadluzenia, aby nie dopu*cic do utraty
ptynno6ci finansowej Powiatu M ifrskiego,
Ponadto Sklad orzekajqcy wskazuje, iz z dniem 1 stycznia 2O1g r. weszla w zycie

ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r, poz. 2
migdzy innymi sposobu wyliczenia re
publicznych na lata Z0ZA-2028 oraz na r
takze regulacjq dotyczqcq tytul6w dluznych
ust.1 a).
W zwiilzku z powy2szynr
zmian ustawy o finansach publicz
swoiq indywidualnq zdolnosc do
zobowiqzan.

u

wskazuje, iz w 6wieile uchwalonych
zobowiqzany na biezqco analizowac
ych i planowanych do zaciqgnigcia

od ninieiszei uchwaly sluty odwolanie_clo Kotegium Regionalnej lzby Obrachunkowej
Warszawie za posrednictwem Zespolu RtO w Sjedlcach, w termlnie' 14 dni od
daiy
dorgcz e nia ni niejsz ej uchwaly.
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