
U C H W A L A Nr Ci.299.2013 

Skladu Orzekaj~cego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 


z dnia 12 listopada 2013r. 


w sprawie wydania opinii ° moiliwosci splaty kredytu dlugoterminowego, ° ktOry ubiega si~ 
Rada Gminy Gzy 

Sklad Orzekaj'tcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach: 

Przewodnicz~cy: mgr Ireneusz KOLAKOWSKI 
Czlonkowie: mgr Krzysztof POLENS 

mgr Jan RUDOWSKI 

na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 roku 0 

regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r, poz. 1113), art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 
91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 
885 z pom. zm.) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pom. zm.) w zwi¢u z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj'tce ustaw~ 0 finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z poin. zm.), po rozpatrzeniu na posiedzeniu w Ciechanowie dnia 
12 listopada 20 13r. 

podj~1 nast~puj~c~ uchwal~: 

§ 1 

Wydaje si~ pozytywn't opini~ 0 rnozliwosci sp1aty kredytu dlugoterrninowego w wysokosci 
495.000,00 zl (czterysta dziewi~6dziesi'tt pi~6 tysi~cy zlotych), ktory zostanie zaci(jgni~ty na 
sp1at~ wczesniej zaciqgni~tych zobowictzail. z tytu1u kredyt6w. 

§ 2 

Od niniejszej uchwa1y sluZy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terrninie 14 dni od dnia dor~czenia. 

Uzasadnienie 

Rada Grniny Gzy podj~la Uchwal~ Nr XXIx/133fI3 z dnia 29 pai:dziernika 2013r. w sprawie 
zaci(jgni~cia kredytu dlugoterrninowego w roku budzetowym 2013 w wysokosci 495.000,00 zl 
na sp1at~ wczesniej zacictgni~tych kredytow. 

Uchwa1a ta rna umocowanie prawne w Uchwale Nr XXIXI132113 Rady Grniny Gzy z dnia 29 
pai:dziemika 2013r. w sprawie zmian uchwa1y budzetowej Gminy Gzy na rok 2013, w ktorej 
zaplanowano rozchody w kwocie 760.806,84 zl, a ktorych i:rod1ern finansowania jest kredyt w 
kwocie 495.000,00 zl oraz wolne srodki w kwocie 265.806,84 z1. 
W zal'tczniku do Uchwa1y Nr XXIx/131fI3 Rady Grniny Gzy z dnia 29 paidziemika 2013r. w 
sprawie zrniany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy wykazano prognozowane 
wykonanie dochodow: 

2013r. - 11.350.170,32 zl 
2014r. - 11.199.620,00 zl 



2015r.- 11.210.058,00 zl 
2016r. - 11.632.340,00 zl 
2017r. - 11.960.857,00 zl 
2018r. - 12.301.767,00 zl 
2019r. - 12.514.295,00 zl 
2020r. - 12.733.709,00 zl 
2021r. - 12.962.670,00 zl 

W § 2 ust. 1 Uchwaly Nr XXIXl1331l3 z dnia 29 paidziernika 2013 roku w sprawie 
zaciCl,glli~cia kredytu dlugoterminowego w roku budzetowym 2013 okreslono, ze splata kredytu 
nastcwi w latach 2014 - 2021. 

Jako Zr6dlo dochodu, z kt6rego dokonywana b~dzie splata kredytu, wskazano wplywy z 
dochod6w z tytulu udzial6w w podatku dochodowym od os6b fizycznych i podatku rolnego. 

Zabezpieczeniem splaty kredytu b~dzie weksel in blanco. 

W zal,\:czniku do Uchwaly Nr XXIXl1311l3 Rady Gminy Gzy z dnia 29 pazdziernika 2013r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gzy wykazano l,\:czne splaty 
zobowi'tZall wraz z odsetkami: 

2013r. - 969.039,84 zl 
2014r. - 508.596,23 zl 
2015r.- 615.800,00 zl 
2016r. - 775.637,00 zl 
2017r. - 769.255,00 zl 
2018r. - 800.845,00 zl 
2019r. - 558.040,00 zl 
2020r. - 486.311,00 zl 
2021r. - 221.300,00 zl 

Gmina Gzy posiada mozliwosc splaty wnioskowanego kredytu, gdyz l,\:czna kwota dlugu, 
wynikaj,\:ca z planowanych i zaci~ni~tych zobowi'tZail zostala zaplanowana przy zachowaniu 
dopuszczalnego poziomu zadluzenia wynikaj,\:cego z: 

- art. 169 i 170 ustawy 0 finansach publicznych z 2005 roku w zw. z art. 121 ust. 8 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj,\:ce ustaw~ 0 finansach 
publicznych (w 2013 roku); 

- art. 243 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 roku (pocz,\:wszy od 2014 roku). 

Przewodniczetcy 
Skladu Orzekajetcego 

Otrzymuj '\:: 
1) W6jt Gminy Gzy 
2) ala 

( ' In.i.Sz. Kola.kowski 




