UCHWAŁA NR L.148.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty zaciągniętej pożyczki przez Celowy Związek
Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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. 2137) Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Dawid Czesyk
2. Marek Fras
3. Katarzyna Korkus

- Przewodniczący
- Członek
- Członek
pozytywnie

opiniuje możliwość spłaty w latach 2021-2035, na warunkach określonych we wniosku
pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 20 000 000 zł zaciągniętej na finansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego.
Uzasadnienie
Wniosek Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wydania opinii możliwości spłaty pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie
20 000 000 zł wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 22 lutego
2021 r. We wniosku wskazano, że środki pochodzące z pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
We wniosku określono następujące warunki zaciągania i spłaty zobowiązań, które
zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:
1) termin przekazania środków z zaplanowanej pożyczki : 1 marca 2021 r.
2) termin i kwota spłaty pożyczki:
2021 r. – 1 333 333,00 zł
2022 r. – 1 333 333,00 zł
2023 r. – 1 333 333,00 zł
2024 r. – 1 333 333,00 zł
2025 r. – 1 333 333,00 zł
2026 r. – 1 333 333,00 zł
2027 r. – 1 333 333,00 zł
2028 r. – 1 333 333,00 zł
2029 r. – 1 333 333,00 zł

2030 r. – 1 333 333,00 zł
2031 r. – 1 333 333,00 zł
2032 r. – 1 333 333,00 zł
2033 r. – 1 333 333,00 zł
2034 r. – 1 333 333,00 zł
2035 r. – 1 333 338,00 zł
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3) termin i kwota zapłaty odsetek:
2021 r. – 485 000 zł
2022 r. – 451 500 zł
2023 r. – 419 000 zł
2024 r. – 385 000 zł
2025 r. – 351 500 zł
2026 r. – 318 100 zł
2027 r. – 285 000 zł
2028 r. – 251 400 zł

2029 r. – 218 100 zł
2030 r. – 184 800 zł
2031 r. – 151 400 zł
2032 r. – 118 100 zł
2033 r. – 84 800 zł
2034 r. – 51 400 zł
2035 r. – 18 100 zł

Podstawę zaciągnięcia pożyczki objętej wnioskiem stwarza uchwała Nr VIII/29/2021
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie
uchwalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI na 2021 rok.
Skład Orzekający ustalił, iż kwota pożyczki ujęta została w przychodach budżetu. Jednocześnie Skład zwraca uwagę, że w uchwale budżetowej Związku kwota ustalonego deficytu
budżetu oraz przychodów na jego pokrycie nie odpowiada ustalonym limitom zaplanowanych
do zaciągnięcia zobowiązań. W drodze § 7 ust. 2 ustalono limit zaciągania zobowiązań na
sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 3 000 000 zł, podczas gdy ustalony deficytu
budżetu wynosi 21 627 133 zł. Jednocześnie w drodze § 8 ustalono dodatkowy limit na finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości 21 600 500 zł, którego nie przewidziano
w treści art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednak jego wysokość wskazuje na związek
z ustaloną kwotą planowanego deficytu budżetu.
Przychody, rozchody i wydatki (odsetki) związane z zaciąganą pożyczką uwzględnione
zostały w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2021-2035, ustalonej uchwałą
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Gminy, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu gminy 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 Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość spłaty
pożyczki 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.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

