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UCHWALA Nr 039| 9316lKl/ 18
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowe

z dnia 29 marca 2018r.
Dzialaj4c na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 ou2dziemika 1992 r.
o regionalnychizbach obrachunkowych(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561)
rozpatrzerit wniosku Burmistrza Dzierugonia o wydanie opinii o mo2liwo6cisplaty
kredytuw wysokoSci3.240.000zl,
SkladOrzekajqcyRegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdanskuw osobach:
1 ) Zygmunt Bach
2) RomanFandrejewski
Alicja Srubkowska

-

przewodnicz4cy
czlonek
czlonek

vznaje, Le Gmina Dzierzgof posiada mo2liwoS6splaty kredytu w wysoko5ci
3.240.000zN.
UZASADNIENIE
z dnia 15mmca2018roku BurmistrzDzierzgonta
PismemNr FN.3051.2.2018.HR
zrryr6cilasig do tutejszejIzby z wnioskiem o wydanieopinii w sprawiemo2liwoScisplaty
kredyhrw wysokodci3.240.000zl na splatgwczedniejzacr4gniglychzobowiqzahz tyt' u
zl.
deficl'tuw wysokodci1.488.485
kredytuw kwocie 1.751.515zl orazna poY,rycie
podejmuj4c
dzialana
Sklad Orzekaj4cy stwierdzil, ze Burmistrza Dzierzgonia
uc'hv;alyNTXXXV/2 95/2A1&
zwiqz;llLez;zact4gnigciemw-,/wkredl"tu dzialarna-podstawie
Rady Miejskiej w Dzierzgoniuz dnia 28 lutego 2018roku w sprawiezaci4gnigciakredytu
w 2018 roku na splatgwczeSniejzaci4gnigtychkredlt6w orv na
dlugoterminowego
pokryciedeficytu.
Na mocy powyZszej uchwaly postanowiono zaci4gn46w 2018 roku kredyt
dlugoterminowyw wysokodci3.240.000zl na splatgwczedniejzaci4gnigtychzobowipan
zl.
z) orazna polctyciedefic1'tuw wysokodci1.488.485
z t1tulukedytu 1.751.515
Kredyt zostanie splacony z budzett Gminy Dzierzgori w latach 2020 - 2025
z dochod6wgrniny z tytulu podatkuod nieruchomodci.
Zabezpieczeniemlcedytu dlugoterminowegobgdzie weksel ,,in blanco" wraz
z deklaracjq
wekslow4.
W budzecieGminy Dzierzgorina 2018 rok.zaplanowanoprzychodyz tS,ttilu
powy2szegokredl'tu.
W wyniku analizy posiadanychprzez Regionaln4Izbg Obrachunkow4w Gdarisku
dokument6wSkladOrzekaj4cystwierdzil, 2ena Gminie Dzierzgoh,wedlug sprawozdania
Rb-Z na koniec IV kwartalu 2017 roktt, ciqlzyly zobovui4zarraz \fiiht zaci4gnigtych
kredyt6ww l4cmej wysokoSci5.738.813zt.
W zwi4zku z poryzszym, po zaci4gnigciuprzez GminEwnioskowanegokredytu
w kwocie 3.240.000zl onz po dokonaniu splat rat ju2 zaciqgnigtychkredyt6w kwota
dlugu na koniec 2018 roku wynosi6bgdzie7.227.298A, co bgdziestanowii 18,32%
planowanychna ten rok dochod6w.
Zgodrie z zarz4dzeniemNr 76612018BurmistrzaDzierzgoniaz dnia 8 marca2018
roku w sprawie zmiany bud2etu gminy na 2018 rok, dochody bud2etu wynoszq
zl.
39.443.342

Planowanywska:Zniksplat posiadanegozadtuzeniajest obliczaay zgodniez arl.
243 ustawy z dma 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017r. poz. 2077),w rwi4zku z czym dopttszczalnywskaznik splat do planowanychna
poszczeg6lne
latadochod6wbgdzier62nyi w kolejnychlatachbgdziewynosil:
- w roku 2018- 6,04%,zatemdopuszczalna
kwota splatbgdziewynosila2.380.76621,
- w roku 2019- 6,73%6,
zatemdopuszczalna
kwotasplatbgdziewlynosila
2.791.019zL,
- w roku 2020- 7,25Vo,zatemdopuszczalna
kwotasplatbgdziewposila3.0l4.7L6 zt,
- w roku 2021 - 7,51%, zatemdopuszczalna
kwota splatbgdziewynosila 3.133.202zt,
- w rokl; 2022- 8,74Yio,zatemdopuszczalna
kwota splatbgdziewynosila3.665.575 zt,
- w roku 2023* 8,7lyo,zatemdopuszczalna
kwotasplatbgdziewynosila3.661.285zl,
- w roks 2024- 8,50o/o,
zatemdopuszczalna
kwotasplatbgdziewynosila3.574.180zl.
- w roku 2025- 8,3lyo,zatemdopuszczalna
kwotasplatbgdziewl,nosila3.500.666zt.
pod
gminie
Bior4c
uwagg ciqz4ce na
zobowi4znia z \,tufu zaci4gnigtych
kredyt6w,po uzyskaniuw roku 2018wnioskowanegokredytuw wysokoSci3.240.000zl,
opieraj4csig na sporz4dzonejprzez Gming Dzierzgohna dzieft28.02.2018r. ,,Informacji
o sl.tuacjifinansowejjednostkisamorz4du
terytorialnego
w 2018roku", SkladOrzekaj4cy
stwierdzil, 2e lqczna kwota splat rat kedyt6w wraz z naleZnymoprocentowaniem
w okresiesplatywyzej wskazanychzobowiqzaribEdziewynosila:
- w roku 2018 kwotg | .932.418zN,
- w roku2019kwote1.942.718
zl,
- w roku2020kwotg1.368.100
zl,
- w roku2021kwotg1.566.780
zl,
- w roku2l22kwotE 808.600zl,
- w roku 2023kwotg 781.000zl,
- w roku 2024kwotg 762.300zl,
- w roku 2025kwotg 740:500zl.
Por6wnuj4c wielko36 przewidywanych zobowi4zafi Gminy Dzierzgoh
z powyZszychty'tul6w w latach 2018- 2025 z mo2liwoSci4wyrikaj4c4 z art. 243 ustauty
postarowiljak w sentencji.
o finansachpublicznych,SkladOrzekajqcy
Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcegoslu2y odwolanie do Kolegium

P1=,ew
DKJqdU

Z g g m un t

4CY

