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z dnia 7 maja 2015 roku

w sprawie opinii O możliwości spłaty kredytu przez Gminę Lipnik

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodnicząca: 'Iwona Kudła

czlonkowie: Monika Dębowska-Soltyk

Ewa Midura

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 r. wniosku Wójta Gminy Lipnik o "ydanie opinii o możliwości

spłaty kredytu w kwocie 2.873.967,00 zł działając na podstawie art. 13 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 2

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedno Dz. U. z
2012 r., poz. 1113z późn.zm.) uchwala co następuje:

Gmina Lipnik posiada możliwość spłaty kredytu w kwocie 2.873.967,00 zl na warunkach
określonych we wniosku.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Lipnik wnioskiem z dnia 24.04.2015 r., który wpłynął do Izby dnia 29 kwietnia 2015

roku w oparciu o art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno

Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zwróci! się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespól

Zamiejscowy w Sandomierzu o wydanie opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu przez
Gminę Lipnik.

Dla wydania niniejszej opinii wykorzystano:

l. Wniosek Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

2. Informację o pożyczce w powiązaniu z uchwałą budżetową i uchwałą w sprawie WPF na 2015 rok.

3. Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat i
wykupów.

4. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

5. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręcze.].

6. Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowychlobligacji.

7. Wykaz zobowiązań finansowych zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów.
8. Harmonogram spłaty pożyczki

9. Uchwałę Nr V/27/2015 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2015 r.

10.Uchwałę Nr V/26/2015 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy na lata 2015-2025.

II.Uchwałę VII/6112015 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Lipnik na 2015 rok.

12.Uchwałę Nr VII/57/2015 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2029.



13. Uchwalę Nr V/29/2015 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2015 r wsprawie zaciągnięcia kredytu

dlugotenninowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych

pożyczek oraz Uchwałę Nr VlI/59/2015 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2015 w sprawie zmiany

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugotenninowego na pokrycie planowanego deficytu

budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Warunki finansowe,kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie
72.400,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.801.567,00 zł a w
szczególności na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Budowa wodociągu z przylączami w miejscowości Włostów" w kwocie 50.000,00 zł,
-"Lipnik - gmina przyjazna środowisku. Termodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-

administracyjnej w gminie Lipnik" w kwocie 1.941.359,00 zł,
o "Przebudowa dróg powodziowych" w kwocie 810.208,00 zł

są następujące:

o kwota wnioskowanego kredytu - 2.873.967,00 zl,
o kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo,
o koszty obsługi kredytu wyniosą 739.654,00 zł,

o zabezpieczeniem splaty kredytu będzie weksel wlasny "in blanco" wraz z deklaracją
weksłową,

o splata kredytu planowana jest na lata 2021-2025 i odsetek na lata 2015-2025,
o źródłem spłaty wnioskowanego kredytu będą dochody wlasne gminy.

Kwota opiniowanego kredytu mieści się w limicie określonym w uchwale Nr V/27/2015 Rady

Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na 2015 oraz

w uchwale VIV61/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian

w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok, co odpowiada dyspozycji art. 89 ust. I pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Gmina Lipnik nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz
wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji.

Skład Orzekający przy wydaniu nmleJszej opinii dokonał analizy Uchwały

Nr VIV57/2015 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2015 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy na lata 2015-2029 i stwierdził, że w okresie splaty wnioskowanego kredytu

wskaźniki obciążenia dochodów spelniają wymogi określone wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych przy uwzględnieniu art. 244 w/w ustawy.

Przewodnicząca

Skladu Orzekającego

2

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych Wójtowi Gminy przysługuje prawo wniesienia odwolania od niniejszej uchwały do

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w tenninie 14 dni od daty jej doręczenia.
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