
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH

Uchwala Nr 43/2020
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej \V Kielcach

z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Solce-Zdrój

fi SkłaJ Orzekający Regiollall1~j Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodnic?.<1cy: Wojciech Czerw
Członkowie: Monika Dębowska-Soltyk

Ireneusz Piasecki

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2020 r. wniosku Wójta Gminy Solce-Zdrój o \'.''Y'danieopinii
o możliwości spłmy kredytu w kwocie 4.610.000 zl, działając na podsta\ ••..ic art. 13 pkt l
w z\viqzku z art. 19 ust. 2 llsta\\y z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 91 liSt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
a finansach publicznych (Dz. U. z 2019 f., poz. 869 ze zm.) uchwala. co nastąpuje:

Opiniuje sit; pozytywnie możliwość splaty przez Gminą Solce-Zdrój kredytu długoterminowego
w k",:ocie 4.610.000 zł.

Uzasadnienie

\V dniu 03 marca 2020 r. doręczony został do Regionalnej Izby Obrachunkow~j w Kielcach
wniosek podpisany przez \\'ójta Gminy Solec-Zdrój Znak: F.11.3021/1/2020 dotyczący wydania
opinii o możliwości spłaty przez Gminę Solee-Zdrój kredytu długoterminowego w kwocie
4.610.000 z/ - w tym: kwota 3.ł20.000 zl przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu a bvota 1.490.000 zł finansować będzie spłatę wcześniej zaciągniytych
zobowiązaJl z tytułu kredytów i pożyczek.

Podstawą wydania niniejszej opinii są niżej wskazane ueh\vały Rady Gminy Solee-Zdrój:

1. UcJ1\valaRady Gminy So1cc~Zdrój Nr XIV/88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Solce-Zdrój na 2020 rok, a także uchwała Rad~,. Gminy
Solce-Zdrój Nr XV/93/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku \v sprawie zmiany budżetu Gminy
Solee-Zdrój na 2020 rok.

\V uchwale Nr XIV /88/2019 określone zostaly między innymi:
- planowane na 2020 rok przychocly z tytułu kredytów długoterminowych w ł;:!cznej kwocie
4.610.000 zl.

- planowane rozchody budzetowe w h}cznej kwocie 1.490.000 zł przeznaczone na spłatę kredytó\v
krajowych w \vysokości 400.000 zł, oraz na spłatę pożyczek krajowych w \"Y'sokości
1.090.000 zl.

- limity zobowi'lzaó z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie plano\vanego deficytu
budżetu Gminy Solee-Zdrój w kwocie 3.120.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowi.)l.a11z tytułu pożyczek i kredytów w bvocie 1.490.000 zl.



2. Uchwala Rady Gminy Solec~ZJrój Nr XIV/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solcc-Zdrój na lata 2020-2032.

W Llchwa1l:tej określone zostały między innymi planowane na 2020 rok przychody z tytułu
kredytów (uwzględniające przedmiotowy kredyt) oraz rozchody przeznaczone na spłatą kredytów
i pożyczek krajO\.vych. których wartość odpowiada kwotom przychodów dotYCZ,lcychkredytó\v
oraz rozehodó\v przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek krajowych Z<.łplano\vanych
w uchwale budżetowej Nr XIV/88/2019.

Dane zawarte w Ucł1\vale Nr XIV187/2019 potwierdzają. że w planowanym okresie spłaty długu
Gmin)' Solce-Zdrój lo jest \v lalach 2020 - 2032 wskaźniki zadłużenia (uwzględniające również
splat~ przedmiotowych kredytów w łatach 2022 - 2029) spełniają wymogi określone wart. 243
ust. l ustawy o linansach publicznych. Biorąc pod uwagę dane dotyczące \\)'konania budżetu za
::W 19 rok. \vskaźniki te ró",,'nież nie naruszą wymogów PO\\)'ższego artykułu.

Z Uchwal y Nr XłV/87/2019 wynika ponadto, że Gmina Solcc-Zdrój nie posiada zobowiązań
finansowych z tytułu udzielonych poręezeó ani też zobowiązalI wymagalnych.

Opiniowany kredyt wykazany w powyższym dokumencie w przypadku jego zaciągnięcia
zwiększy kwotę długu do \\)'sokości 16.655.093,45 zł. który na koniec 2019 roku wynosił
13.535.093.45 zł.

3. Rada Gminy w Solcu-Zdroju podjęła na sesji w dniu 191utcgo 2020 r. następującl:: uchwały:
- Nr XV192/2020 \v sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy.
- Nr XV19112020 w sprawie zaciągnięcia kredy111 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
budżetu Gmin)'.

Uchwały te okrdlają między innymi łączną kwotę krcdytu zaciąganego przez Gminę Solcc~Zdrój
(4.610.000 zł). która odpowiada kwocie opiniowanego kredytu, cd zaciągnięcia tego kredytu oraz
terminy jego spłaty w łatach 2027-2029 (kredyt na sfinansowanie planowanego delicytu
- w wy~okości 3.120.000 zł) oraz 2022-2027 (kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobO\viązall budżet Gminy w wysokości - 1.490.000 zł).
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągany będzie w związku z reali7..acjązadania
pod nazw" - ,.Poszerzenie oferty kulturalnej na tercnie gminy Solec-Zdrój skierowancj do
micszkaJ1ców. turystów oraz kuracjuszy". Pov•.)'ższe ucl1\vały okrcślają takżc Jormę
zabezpieczenia spłaty kredytu (weksel in blanco) oraz źródło spłaty kredytu. którym sq dochody
własne budżetu Gminy.

Na podstawie wyżej prLedsta\vionych ustaleń Skład Orzekający stwierdza, że zarówno
zaciągni~cic.:przez Gminą Solec-Zdrój kredytu w kwocie 4.610.000 zl jak i spłata lego kredytu
odpowiadaj,! wymogom prmvnym związanym z zaciąganiem prLCZ Gminę tego rodzaju
zobO\viązania ccłem sJinansO\vania planowanego deficytu budżetu oraz celem spłaty wcześniej
zaci"gniętych zobowiązań. Wymogi prawne dotycZ:lce zaciągania i sp/aty przez j.s.t. kredytów
długoterminowych określone zostały w nrt. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ust. ł. art. 212 usl. ł pkt
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4-6. arl. 229. art 226 liSt. I pkt 5 i pkt 6a oraz wart. 243 ust. 1 w/w lIsta\\)' o tinansach
publicznych. a także wart. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U z 2019 L. poz. 506 ze zm.).

Wobec spelnicllia przez Gminę Solce-Zdrój wszystkich wymogów prawnych wynikających
z w/w przepisów zasadne jest pozyty",'nc zaopiniowanie możliwości spłaty przez Gminę
Sa!ee-Zdrój kredytu dlugotenninowcgo w kwocie 4.6 J 0.000 zł przeznaczonego na cele określone
wc wniusku.

Jednocześnie Skład Orzekający zastrLcga, ze:

- w okresie obejmującym spłatę kred)1U nastąpić mogą trudne do przewidzenia w dniu wyd3\vania
nilljcjsz~j opinii zmiany sytuacji finansowej Gminy Solee-Zdrój, które mogą mieć w latach
przyszlych istotny wpływ na kształtowanie się relacji wynikającej z art. 243 ust. I ustawy
o linansach publicznych. Podkreslenia wymaga to, że wskaźniki zadłużenia (uwzgłędniające
również spłatę przedmiotowego kredytu w latach 2022-2029) okrdlane w wieloletniej prognozie
tinansowcj Gminy Solec.Zdrój slosownie do \\-)'mogów wynikających z art. 243 ust. l ustawy
o linansach publicznych ustalane są na podstawie prognoz finansowych dotyczących dochodów
i wy'datków bieżących budżetu Gminy Solce-Zdrój.
- nie posiada umocowania do wydawania opinii o możliwości spłaty kredytu w oparciu o inne
podstawy niż wynikające z wyżej wskazanych przepisów pra\va. Ocena zdolności do spłaty
zaciąganego kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach należy wyłącznie do banku
udzielającego krcdy1u Gminie Solce-Zdrój.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia postanowiono jak w sentencji.

POliczenie

Na podstawie art. 20 usL I lIstmvy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz.2l3?) Wójtowi Gminy Solce-Zdrój przysługtUe prawo
wniesienia odwalania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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