UCHWAŁA NR CLXXVIII.333.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez gminę Marianowo
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, z późn. zm.)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Katarzyna Korkus - Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk
- Członek
3. Anna Suprynowicz - Członek
po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Marianowo w sprawie wydania opinii
o możliwości spłaty w 2020 r. pożyczki w kwocie 56 545,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt
sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) zaciąganej na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji
„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo”, postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość spłaty wymienionej pożyczki na
warunkach określonych we wniosku.
Uzasadnienie
Wniosek Wójta Gminy Marianowo z dnia 7 maja 2019 r. został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 8 maja br.
Wniosek dotyczy wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Marianowo pożyczki w kwocie 56 545,00 zł, przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marianowo”, zaciąganej na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 uchwały Nr V/25/2019 Rady
Gminy Marianowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
gminy Marianowo na 2019 r.
We wniosku określono następujące warunki przyjęte do zaciągnięcia pożyczki, które
zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:
1. Termin przekazania pożyczki przez pożyczkodawcę: 2019 r. – 56 545,00 zł
2. Termin spłaty pożyczki: 2020 r. – 56 545,00 zł
3. Terminy spłaty odsetek: 2019 r. – 121,57 zł, 2020 r. – 121,57 zł.
Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej gminy, przyjętej zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Marianowo z dnia 29 marca
2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 2028, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu z tytułu spłaty łącznej kwoty
długu publicznego wraz z należnymi odsetkami nie będzie przekraczało maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych względów, prognozowane obciążenie budżetu spłatą pożyczki należy uznać za dopuszczalne.
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Wydając niniejszą opinię, Skład Orzekający zwraca uwagę na nowelizację ustawy
o finansach publicznych, dokonaną ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), która zakłada m.in.
zmianę sposobu obliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych począwszy
od roku 2020. Tym samym zaleca się monitorowanie zdolności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z uwzględnieniem zmian wprowadzonych cytowaną
ustawą.
Od niniejszej 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
Katarzyna Korkus

