UCHWALANrSi.314.2013
Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie: opinii, wydanej na wniosek Wojta Gminy Repki, o mozliwosci spfaty kredytu
dtugoterminowego zaciajganego w banku krajowym przez Gm/ne Repki do wysokosci
2.155.026,00 zf.
Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 07 pazdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113) - Sktad Orzekaja_cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Cztonkow Kolegium RIO, na
posiedzeniu w Siedlcach:
Przewodnicza^cy SO:
Cztonkowie SO:

Kamil Krauschar
Jolanta Tomaszek
Teresa Wysokitiska

wydaje, na wniosek Wojta Gminy Repki, opini§ pozytywna^ o mozliwosci sptaty przez Gmin§
Repki kredytu dtugoterminowego do kwoty 2.155.026,00 zt, zaciajganego w banku krajowym
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budzetu w kwocie 1.163.000,00 zt oraz
na sptat? wczesniej zaciajgni^tych zobowiazan z tytutu kredytow i pozyczek w wysokosci
992.026,00 zt, przy jednoczesnym zachowaniu warunkow wskazanych w pismie Gminy nr
Fn.3022.2.2013.Kz dnia 12 czerwca 2013r.
UZASADNIENIE
W dniu 13 czerwca 2013r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespot
w Siedlcach wptynaj wniosek Wojta Gminy Repki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie
wydania opinii o mozliwosci sptaty kredytu dtugoterminowego, o jaki ubiega si§ Gmina do
kwoty 2.155.026,00 zt.
Sktad Orzekaja_cy w zwiazku z wyzej wymienionym wnioskiem dokonat analizy
sytuacji finansowej Gminy Repki na podstawie posiadanych dokumentow finansowych.
Stwierdzit, iz nie ma przeszkod merytorycznych ani formalnoprawnych do zaciajgni^cia oraz
sptaty przez nia^ opiniowanego kredytu, jezeli zostana^ zachowane warunki jego udzielenia
okreslone w w/w wniosku, tj.: sptata nastapi w latach 2014-2020 z wptywow podatku rolnego,
lesnego, od nieruchomosci od osob fizycznych i prawnych oraz udziatow Gminy we
wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych, okres karencji w sptacie okreslono
do dnia 31 marca 2014r., oprocentowanie w stosunku rocznym wyniesie 5,3%.
Rada Gminy Repki w dniu 4 czerwca 2013r. podjeja Uchwat§ Nr XXIX/174/2013
w sprawie zaciajgni^cia kredytu dtugoterminowego. Zakres obcia^zen wynikajajcych ze
zobowiazah jakie aktualnie posiada oraz zamierza w najblizszym czasie zaciajgna^c Gmina
Repki wskazuje, ze ich wysokosc nie narusza wymogow formalnoprawnych okreslonych
przepisami prawa.
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Repki wynika, ze:
- tajczna kwota dtugu jednostki na koniec 2013 roku nie przekroczy 60% dochodow
w tym roku budzetowym, co jest zgodne z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych w zw. z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustawy o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1241),
- w latach 2014 - 2018 zachowana zostanie relacja wynikaj^ca z art. 243 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z pozn. zm.).

Biora^c powyzsze pod uwag§, Sktad Orzekaja^cy postanowit wydac opini? jak
w sentencji uchwaty.
Od niniejszej uchwaty stuzy odwotanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie za posrednictwem Zespotu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty
Otrzvmania
ninipic:7fai uchwaty.
iirhiA/^i\
otrzymania niniejszej

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego
REGIONALNAIZBAQB.RAPMKOWA
ul. pTisudsklego 38, tel. 63-282-15

cztONEK

