
,0bg7l I
Uchwala Nr 0261 9228 lKlll 19

Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Gdafsku

z dnia 19 marca 2019 r.

Dzialajqc na podstawie art. 13 pkt I ustawy z dnia 7 paLdziemika 1992 roku o regionalnych

izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z p62n. zm.), po rozpatrzeniu

wniosku W6jta Gminy Kobylnica o wydanie opinii o mo2liwo6ci splaty przez Gming Kobylnica

kredyu w kwocie 10.000.000 zl,

Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku w osobach

I . Malgorzata Kopowicz

2. Marian Kujawski

3. El2bieta Kuzyniak

przewodnicz4ca

czlonek

czlonek

UZASADNIENIE

W dniu l3 marca 2019 r. wptynglo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdahsku pismo Nr
SKG.3051.3.2019 W6jta Gminy Kobylnica z dnia 11 marca 2019 r., kt6rym W6jt Gminy zwr6cil sig

z proSb4 o wydanie opinii o mo2liwo3ci splaty przez Gming kredytu w wysoko6ci 10.000.000 zl z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud2etu w 2019 roku (6.775.968,58 zl) oraz

splatg wcze5niej zaciqgni gtych zobowi4zari (3.224.03 1.42 zl).

Sklad Orzekajqcy uznal, 2e W6jt Gminy Kobylnica podejmujqc dzialania zwiqzane

z zaci4gnigciem ww. kredytu dziala na podstawie uchwaty Nr III/28/2018 Rady Gminy Kobylnica z

dnia l3 grudnia 2018 r. w sprawie zaciqgnigcia dlugoterminowego kredytu bankowego. Na mocy tej

uchwaly postanowiono zaciEgnEt w 2019 roku kredyt w wysoko3ci 10.000.000 zl i splacii go
z dochod6w wlasnych gminy w latach 2019 - 2034. Zabezpieczenie kredltu stanowii bgdzie weksel
in blanco wraz z deklaracj4 wekslowq.

W bud2ecie Gminy Kobylnica na 2019 rok okreSlono przychody z tytufu powy2szego
kredynr.

Po dokonaniu analizy sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi4zari wedlug tytul6w dlu2nych oraz
porgczeri i gwarancji wedtug stanu na koniec IV kwartaiu 2018 roku, Sklad OrzekajEcy stwierdzil,2e
na Gminie Kobylnica na dziefi 3l grudnia 2018 r. ci4iyly zobowi4zania w l4cznej wysokosci
51.922.194 zl.

w zwiqzku z powy2szym, po zaci4gnigciu przez Gming Kobylnica wnioskowanego kedytu w
wysokosci 10.000.000 zl oraz po zaci4gnigciu zaopiniowanej wczesniej po|yczki, a tak2e bior4c pod
uwagg kwotg wynikajqc4 z zawartej umowy leasingu operacyjnego na dostawg samochod6w -
stanowiqcego tytul dfu2ny zaliczany do dlugu publicznego, po dokonaniu splat rat ju2 zaci4gnigtych
kredyt6w, poiryczek i wykupu wyemitowanych obligacji wraz z naleinymi odsetkami, kwota dlugu
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uznaje, ie Gmina Kobylnica posiada moiliwo56 splat_v kredytu w kwocie 10.000.000 zl.



na koniec 2019 roku wynosi6 bEdzie 59.667.629 zl, co stanowi 73,127o planowanych na ten rok

dochod6w.

Zgodnie z uchwal4 Rady Gminy Kobylnica Nr Vl/47l2019 z dnia 7 lutego 2019 roku

o zmianie uchwaly budZetowej Gminy Kobylnica ta 2019 rok, dochody bud2etu Gminy wynosze

81.604.197 zl.

Natomiast zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2017 r. po2.2077 z poLn. zm.), dopuszczalne wskaZniki splat do planowanych na

poszczeg6lne lata dochod6w oraz dopuszczalne kwoty splat bgd4 wynosity:

- w roku 2019 - 12,82%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 10.465.489 zl,

- w roku 2020 11,93%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 9.323.973 zl,

- w roku 202 I - 12,03%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 9.562.446 zl,

- w roku 2022 - 12,86%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 10.681.069 zl,

- w roku 2023 - 16,42%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 13.641.165 zl,

- w roku 2024 18,14%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 15.072.893 zl,

- w roku 2025 - 19,04%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 15.818.981 zl,

- w roku 2026 - 19,24%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 15.980.167 zl,
- w rokt 2027 19,44%o, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 15.757 .331 zl,

- w roku 2028 I 8,94%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 15.355.422 zl,

- w roku 2029 18,43%, dopuszczalna kwota splat bgdzie *rynosila 14.945.173 zl,

- w roku 2030 17,92oh, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 14.504.627 zl,

- w roku 2031 - 18,05%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 14.613.503 zl,

- w roku 2032 - 18,17%, dopuszczalna kwota splat bgdzie lvynosila 14.709.928 zl,
- w roku 2033 - 18,27%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 14.790.934 zl,

- w roku 2034 - 18,17%, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosila 14.869.184 zl.

Biorqc pod uwagg ciE24ce na Cminie Kobylnica zobowiqzania z tytulu zaciqgnigtych

kredyt6w i po2yczek oraz wyemitowanych obligacji, po uzyskaniu w roku 2019 zaopiniowanej

wczeSniej poiryczki oraz wnioskowanego kredytu w kwocie 10.000.000 zl, opierajqc sig na

sporz4dzonej na dzieir I I marca 2019 r. przez Gming Kobylnica Informacji o syuacji finansowej

jednostki w 2019 r., Sklad orzekaj4cy stwierdzil, Le l4czna kwota splat rat kedyt6w i po2yczek oruz

wykupu wyemitowanych obligacji wraz z naleirnym oprocentowaniem, w okresie splaty wyzej

wnioskowanego zobowiezania bgdzie wynosila:

- w roku 2019 kwotg 4.639.031 zl, po uwzglgdnieniu wylqczefr 4.556.973 zl'

- w roku 2020 kwotg 5.488.363 zi, po uwzglgdnieniu wylqczeri 5.406.305 zl,

- w roku 2021 kwotg 6.944.928 zl, po uwzglgdnieniu wyl4czeri 6.862.870 zl'

- w roku 2022 kworq 6.786.003 zl, po uwzglgdnieniu wylqczen 6.703.945 zl,

- w roku 2023 kwotg 7.447.871zl, po uwzglgdnieniu wylqczeri 7.365.813 zl'

- w roku 2024 kwotg 7.741.944 zl, po uwzglgdnieniu wylqczeir 7 '365'772 zl,

- w roku 2025 kwotg 7.189.930 zl, po uwzglgdnieniu wyl4czen 6'821'964 zl,

- w roku 2026 kwotE 4.874.716 zl, po uwzglgdnieniu wyleczefi 4'514'954 zl'

- w roku 2027 kwotq 4.783.259 zl, po uwzglgdnieniu wylqczei 4'627 '780 zl,

- w roku 2028 kwotq 4.739.319 zl, po uwzglgdnieniu wyl4czeri 4 '390 '500 zl'

- w roku 2029 kwotg 3.119.300 zl, po uwzglgdnieniu wylqczeh 2'680 649 zl,

- w roku 2030 kwotq 2.928.222 zl, po uwzglgdnieniu wyl4czefl 2'500'512 zl'
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- w roku 2031 kwotg 2.854.423 zl, po uwzglgdnieniu wyl4czefr 2.437 .653 zl,

- w roku 2032 kwotg 3.280.623 zl, po uwzglgdnieniu wyl4czei 2.7'76.756 zl,

- w roku 2033 kwotg 692.873 zl,

- w roku 2034 kwotg 674.973 zl.

Por6wnuj4c wielkoSd przewidywanych zobowi4zari Gminy Kobylnica z powy2szych tytul6w
w latach: 2019 - 2034 z mo2liwoSci4 wynikajqc4 z arl.243 ustawy o finansach publicznych, Sklad

Orzekaj4cy postanowil jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaty sfu2y odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Gdarisku w ciqgu 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Malgorzata Kopowicz

Przewodnicz4ca Skladu Orzekajqcego
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