UCHWAŁA NR LIV.130.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Województwo Zachodniopomorskie
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1237) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w składzie:
1. Anna Suprynowicz
2. Dawid Czesyk
3. Krystyna Goździk

- Przewodnicząca
- Członek
- Członek

po rozpatrzeniu wniosku Marszałka Województwa o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2021-2045 kredytu w kwocie 75 215 077 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych)
pozytywnie
opiniuje możliwość spłaty wymienionego kredytu wraz odsetkami w latach 2020-2045
na warunkach określonych we wniosku.
Uzasadnienie
Wniosek Marszałka Województwa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Województwo Zachodniopomorskie
kredytu w kwocie 75 215 077 zł, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu
planowanego w bieżącym roku budżetowym, wpłynął do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 30 stycznia br.
We wniosku określono następujące warunki zaciągnięcia kredytu, które zostały
uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:
1) termin przekazania Województwu kredytu: 2020 rok,
2) termin spłaty kapitału kredytu: lata 2021-2045 po 3 008 603,08 zł,
3) kwota i termin zapłaty odsetek:
2020 r. – 161 005,60 zł,
2032 r. – 1 070 526,25 zł,
2021 r. – 1 929 437,15 zł,
2033 r. – 989 164,73 zł,
2022 r. – 1 851 081,76 zł,
2034 r. – 910 808,69 zł,
2023 r. – 1 772 725,32 zł,
2035 r. – 832 452,63 zł,
2024 r. – 1 699 092,10 zł,
2036 r. – 756 243,38 zł,
2025 r. – 1 616 013,20 zł,
2037 r. – 675 740,50 zł,
2026 r. – 1 537 657,13 zł,
2038 r. – 597 384,45 zł,
2027 r. – 1 459 301,08 zł,
2039 r. – 519 028,39 zł,
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2040 r. – 441 960,37 zł,
2028 r. – 1 384 809,16 zł,
2041 r. – 362 316,26 zł,
2029 r. – 1 302 588,98 zł,
2042 r. – 283 960,20 zł,
2030 r. – 1 224 232,93 zł,
2043 r. – 205 604,15 zł,
2031 r. - 1 145 876,86 zł,
2044 r. – 127 677,44 zł,
2045 r. – 48 892,04 zł.
Wynikające z wniosku Marszałka warunki zaciągnięcia kredytu odpowiadają
wymogom art. 92 ustawy o finansach publicznych. Upoważnienie do zaciągnięcia
przedmiotowego kredytu wynika z uchwały Nr XXIX/451/17 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na
finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.
Kwota i przeznaczenie kredytu znajdują odzwierciedlenie w uchwale budżetowej Nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia
2019 r. w której zaplanowano odpowiednią kwotę deficytu i przychodów na jego sfinansowanie, a także określono wysokość limitu zobowiązań z tego tytułu, co wypełnia
dyspozycję art. 91 oraz art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Wartości przyjęte w budżecie zgodne są z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej Województwa, ustalonej uchwałą Nr XIII/171/20 z dnia 24
stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.
Przedmiotowa prognoza obejmuje spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
oraz zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia w bieżącym i w przyszłych latach
budżetowych, w tym spłatę objętego wnioskiem kredytu wraz z odsetkami. Prognoza
ta prawidłowo określa kwotę długu oraz wskazuje na zachowanie relacji określonych
w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować możliwość spłaty kredytu w kwocie 75 215 077 zł wraz z odsetkami, zaciąganego
przez Województwo Zachodniopomorskie na sfinansowanie planowanego deficytu
w bieżącym roku budżetowym.
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
Anna Suprynowicz

