Uchwala Nr III/208/2015
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej kby Obrachunkowej we Wroclawiu
z dnia 16listopada 2015 r.
w sprawie opinii o moiliwoSci splaty przez Gming Kudowa-Zdr6j kredytu dlugoterminowego
zaci4ganego wysoko6ci 1.200.000 zlzprzeznaczeniem na splatq wczeSniej zaci4gniqtych
zobowiqzafi,
Na podstawie art.13 pkt 1 oraz art. 19 ustawl' z dniaT pa1dziemlka 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz.Ill3, z p62n. zm.) w zwi4zku z art. 9l ust.2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 t. poz. 885, z p6in. zm.) oraz
zarz4dzenia nr IlI2 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia I lutego 2012 r. w sprawie
wyznaczenia sklad6w orzekaj4cych i ich przewodnicz4cych, ze zmianami, Sklad Orzekaj4cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu, w osobach: Danuta Jonas - przewodnicz4ca,
Ewelina Kruk-Florkowska - czlonek. Marek G16d -- czlonek.

wydaje opiniq pozytywn4

o

mozliwo6ci splaty przez Gming Kudowa-Zdroj kredytu dlugoterminowego zaci4ganego

wysoko6ci 1,200,000 zI z przeznaczeniem na splatr; wczeSniej zaci4gniEtych zobowi4zart.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z 7 pa'1dziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych, do zadai izby naIeLy miqdzy innymi wydawanie na wniosek organu
wykonawczego jednostki samorz4du terytorialnego, opinii o mozliwoSci splaty kredytu, poLyczl<t
lub wykupu papier6w wartoSciowych.
Opinia o mozliwoSci splaty po|yczki dlugoterminowej wydana jest przez III Sklad Orzekaj4cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroctawiu, na wniosek Burmistrza Miasta Kudowa-Zdr6j nr
F8.3326.1.1.20I5 z dnia 4listopada 2015 r.
W cEifw-ycl?nia BrzeclmroTowej opinii dokonano aralizy nastEpuj4cych dokument6w:
1. Uchwaty budZetowej na rok 2015 Rady Miejskiej Kudowy-Zdrojt nr IIIJ6II4 z dnia 30 grudnia
2014 r. wraz ze zmianami.
2. Uchwaly Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr IW5|I4 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przyjgcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdr6j ze zmianami.
3. Sprawozdafi z wykonania budZetu Gminy Kudowa-Zdr6j za2014 r, i III kwartaly 2015 r.
Analiza przedlozonych material6w pozwolila ustalii, co nastgpuje:
BudZet Gminy Kudowa-Zdr6j wg stanu na 30 paldziemika 2015 roku uchwalony zostal po stronie
dochod6w w wysokoSci 36.607.476,22 zt, z tego dochody biez4ce 3L730,877,22 zl, dochody
maj4tkowe 4.876.599 zl, po stronie wydatk6w w wysoko6ci 35,209.109,22 zl, z tego wydatki
biez4ce 31.97L939,22 zl, wydatki maj4tkowe 3.297.1.70 zt. R62nica migdzy dochodami a
wydatkami stanowi nadwyZka bud2etowa w kwocie L398.367 zl. Przychody stanowi4 kwotE
1.398,367 zl (w tym nowozaci4gany kredyt 1.,100.000 zl), rozchody w kwocie 2.800.000 zl
przeznaczone na splatE ratpoiLyczek i kredyt6w.
Bud2et Gminy Kudowa-Zdr6j za[l kwartaly 2015 r. zanknql siE nadwyZk4 w kwocie 2.633.107,06
zl przy planowanej L398.367 zl. Dochody og6lem zreal\zowano w wysokoSci 27.553.695,12 zl
(75,897o planu), wydatki 24.920.588,06 zl (71,38Vo planu), rozchody 2.000.00021 (7I,43Vo planu).
Na koniec 2014 roku zobowi4zania z tytulu kredyt6w i wyemitowanych obligacji komunalnych,
zobowiqzafi o odroczonym terminie platnoSci oraz zobowi4zart wymagalnych wyniosty
21.889.117,25 zl, co stanowi 61,34 Vo wykonanych dochod6w. Powyzsze zostato potwierdzone
sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowi4zafi wedtug tytui6w dlu2nych onz poreczeri i gwarancji.
Zgodnie z uchwalon4 wieloletni4 prognoz1 finan;ow4 przewidywana na koniec 2015 roku kwota
dtugu po uwzglgdnieniu planowanych prrychod6w zwrotnych i rozchod6w wyniesie
19.958.295,60 zl, co stanowi 54,5lVo planowanYch dochod6w og6lem, Natomiast planowane w
roku 2015 rozchody w kwocie 2,800,000 zl z tnturlu splaty wczeSniej zaci4gnigtych zobowi4zart
powigkszone o wydatki biezqce na obslugg dtugu z tytulu odsetek od zaci4gnigtych i planowanych
do zaci4gnigcia zobowi4zart w kwocie 630,0J0 21, stanowi4 - po zastosowaniu wyl4czefi

2

ustawowych - 3,20Vo planowanych dochod6w, przy dopuszczalnym wskaZniku sptaty wyliczonym
w oparciu o wykonane warto6ci wykazane w sprawozdaniu z wykonania budZetu gminy za2014 r. 4,28Vo. Oznacza to, 2e w 2015 roku nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom zadtuaenia.

Obliczone na podstawie prognozowanych wielko6ci relacje splat zobowiqzafi finansowych i
w art.243 ufp (lata 2015-2025),
nie przekrocz4 dopuszczalnego poziomu zadluLenia, w6wczas gdy zostan4 zrealizowane
prognozowane wielkoSci.
Z prognozy kwoty dtugu ujgtej w WPF wynika, 2e w latach 2016 - 2025 dlug gminy bqdzie siq
sukcesywnie zmniejszal, a 2r6dlem splaty bqd4 nadwyZki budZetu.
Bior4c powy2sze pod uwagg, III Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu
postanowil jak w sentencji.
koszt6w ich obslugi do planowanych dochod6w og6lem okre6lone

Od niniejszej uchwaly przysluguje zgodnie

z

art. 20 ust, 1 ustawy o regionalnych izbach
Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w

obrachunkowych odwolanie do Kolegium Regionalnej
terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly.
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