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VI Składu Orzekaj:lccgo Regionalnej Izby Obraehunkowej w Kielcach
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie opinii o możliwości splaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów przez Gminę Lipnik

VI Sklad Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodnicząca:
Członkowie:

Iwona Kudła
Monika Oębowska-Soltyk
Ewa Midura

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2018 roku wniosku z dnia 09.04.2018 roku Wójta Gminy Lipnik
o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego w kwocie 4.587.159,00 zł działając
na podstawie art. 13 pkt I w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedno Dz. U. z 2016 r. poz. 561) uchwala co
następuje:

Gmina Lipnik posiada możliwość spłaty kredytu konsolidaeyjnego w kwoeie 4.587.159,00 zł
na warunkach określonyeh we wniosku.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Lipnik wnioskiem z dnia 09.04.2018 roku, który wpłynął do Izby dnia 20.04.2018
roku znak: Fn.1.3022.1.20 18, w oparciu o art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( tekst jedno Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.ZlT:.) zwróci! siędo Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego
w kwocie 4.587.159,00 zl przez Gminę Lipnik.
Dla wydania niniejszej opinii wykorzystano:
I. Wniosek Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.04.2018 roku.
2. Inforn1ację o kredycie i pożyczce w powiązaniu z uchwałą budżetową i uchwałą w sprawie WPF
na2018 rok.

3. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na lata
4. Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji
komunalnych/.

5. Wykaz zobowiązań finansowych zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów.
6. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.
7. Uchwałę Nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok.

8. Uchwałę Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok.

9. Uchwałę Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029.

lO.Uchwałę Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Warunki finansowe wnioskowanego kredytu konsolidacyjnego są następujące:
- kwota zaciąganego kredytu - 4.587.159,00 zł,
- koszty obsługi kredytu wyniosą - odsetki 824.889,00 zł,
warunki uruchomienia kredytu - jednorazowo- czerwiec 2018



•

- zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
- spłata kredytu planowana jest w latach 2018-2029,
- źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych gminy

Opiniowany kredyt konsolidacyjny przeznaczony będzie na spłatę zadłużenia Gminy Lipnik
powstałego w wyniku wcześniejszego zaciągnięcia kredytów w następujących bankach:

I) Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Lipnik - kwota kredytu 1.676.468,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Lipnik - kwota kredytu 2.910.691,00 zł,

Kwota opiniowanego kredytu wynika z Uchwały Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy w Lipniku
z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i z Uchwały Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca
2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029
(załącznik nr I do uchwały), w związku art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach.

Gmina Lipnik nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Zaznaczyć należy, że kredyt konsolidacyjny zaplanowany w 2018 roku będzie obejmować
wcześniej zaciągnięte kredyty (wynikające z zawartych umów), nie wpłynie na konto gminy, a bank
udzielający tego kredytu dokona bezpośrednio spłat kredytów wskazanych w specyfikacji
załączonej do wniosku o jego udzielenie. Kredyt konsolidacyjny nie zwiększy długu gminy na
koniec 2018 rok, wynika to z uchwały Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia
26 marca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029
i znajduje odzwierciedlenie w danych zawartych w załącznikach do niniejszej uchwały U. nr 1 pn
"Wieloletnia Prognoza Finansowa" i nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2029". Opiniowany kredyt, którego realizacja ma charakter operacji finansowej związanej
z długiem Gminy Lipnik i jego redukcją, nie stanowi przychodu ani rozchodu w budżecie na
2018 rok.

Skład Orzekający przy wydaniu niniejszej opinii dokonał analizy uchwały Uchwałę Nr
XXXVI/279/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018-2029 i stwierdzi! że wskaźniki obciążenia
dochodów w latach 2018 - 2029 spełniają wymogi określone wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art. 244 w/w ustawy.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Lipnik
przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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