UCHWAŁA NR CCXXX.451.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Województwo Zachodniopomorskie
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w osobach:
1. Anna Suprynowicz
- Przewodnicząca
2. Hanna Barańska
- Członek
3. Katarzyna Korkus
- Członek
pozytywnie
opiniuje możliwość spłaty w latach 2019-2043, na warunkach określonych we wniosku, kredytu w kwocie 80 720 225 zł zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych
w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.
Uzasadnienie
Wniosek Marszałka Województwa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wydania
opinii o możliwości spłaty kredytu wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w dniu 1 czerwca 2018 r. Wniosek dotyczy wydania opinii o możliwości
spłaty w latach 2019-2043 kredytu w kwocie 80 720 225 zł zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 r. związanego z realizacją zadań
inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.
We wniosku określono następujące warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu, które
zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:
1) termin przekazania Województwu kredytu: 2018 r.,
2) termin spłaty kredytu: lata 2019-2043 po 3 228 809 zł,
3) kwota i termin zapłaty odsetek:
2018 r. - 1 174 313 zł
2029 r. – 1 671 518 zł
2019 r. - 2 814 516 zł
2030 r. – 1 557 218 zł
2020 r. – 2 707 732 zł
2031 r. – 1 442 918 zł
2021 r. – 2 585 916 zł
2032 r. – 1 332 376 zł
2022 r. – 2 471 617 zł
2033 r. – 1 214 318 zł

2023 r. – 2 357 317 zł
2024 r. – 2 249 280 zł
2025 r. – 2 128 717 zł
2026 r. – 2 014 417 zł
2027 r. – 1 900 117 zł
2028 r. – 1 790 828 zł

2034 r. – 1 100 019 zł
2035 r. – 985 719 zł
2036 r. – 873 924 zł
2037 r. – 757 119 zł
2038 r. – 642 819 zł
2039 r. – 528 519 zł
2040 r. – 415 472 zł
2041 r. – 299 920 zł
2042 r. – 185 620 zł
2043 r. – 71 320 zł.

Podstawę zaciągnięcia objętego wnioskiem kredytu stwarza uchwała
Nr XXXII/500/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja
2018 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok
oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok. Skład Orzekający ustalił, iż kwota kredytu ujęta została
w przychodach budżetu oraz limitach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych, co czyni zadość wskazanemu przepisowi prawa a także dyspozycji art. 91 cyt. ostatnio ustawy.
Przychody, rozchody i wydatki (odsetki) związane z zaciągnięciem opiniowanego kredytu uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018-2046, ustalonej uchwałą Nr XXXII/501/18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2018 r. Prognoza
przewiduje zachowanie relacji, o których mowa w art. 242-243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Z powyższych względów Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość spłaty kredytu wskazanej w sentencji niniejszej uchwały.
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

