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Burmistrz Miasta
Sierpca

W załączeniu przekaĄę uchwałę Nr I72lPl20L1 Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w celu słuzbowego wykorzystania.
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UCHWAŁA Nr 172tPl20t1,
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY oBRACHUNKoWEJ

w WARSZAWIE
z dnia 2L lcwietnia 2011 roku

w sprawie rvydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego
przez Miasto Sierpc.

Na podstmłie art. 13 ph 1 i art. 19 ust.I i ust. 2 ustalły z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (telcst jedn. z 200I r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

w związku z art. 9I ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z pózn. złn.), po zapozrlaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta Sierpca o wydanie opinii
o ruożliwości spłaty lrredytu długoterminowego w wysokości 5.650.000,00 zł.

Skład Orzekający Regionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodniczący: _ Ewa Dziarnowska
Członkowie: _ Agnieszka Małkowska

- Romana Ignasiak
uchwala co następuje:

s1

Pozytywnie opiniuje mozliwośó spłaty kredytu wraz z odsetkami w latach 20ll - 202l,
w tym spłaty rat kredytu w latach 2012-202I pruez Miasto Sierpc.

s2

od uchwały słuŻy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie za
pośrednictwem Zespofu w Płocku, A1. Jachowilzam 30 w terminie 14 dni od daty doręczenia
niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

W dniu 12.04.201,1 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Płocku wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Sierpca o wydanie opinii w sprawie
moŻliwości spłaty kredyu w wysokości 5.650.000,00 zł.
Na podstawie następuj ących dokumentów:
_ wniosku z drua ll.04.20l1r. o wydanie opinii o mozliwości spłaty kredytu,
- załącznikapn. ''Wskdźrukii relacje poziomu zadłuŻenia jst",
- Uchwały Rady Miejskiej Sierpca Nr 20lIIIl20tl z drua 20 grudnia 2010 roku w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca nalataz}ll -2021,
- uchwały budzetowej na rok 2011 Rady Miejskiej i jej zniany,
- uchwĄ Rady Miejskiej Sierpca Nr 33lV/20ll z dnia 05.01.2011r. w sprawie finansowania

planowane go defi cytu j ednostki samorządu terytorialne go,



Skład orzekający ustalił, co następuje: 
- 2 -

- wnioskowany kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu,
powstałego w rwiązloł z realizacją zadanta inwestycyjnego p.n. ,,IJtworzenie Centrum
Kultury i Sztuki * Śi"'p",' poprzeźadaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury'',

_ spłata wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 20II-202l z dochodów
własnych gminy uzyskanych z podatków i opłat lokalnych miasta: podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz
udziałów w podatku dochodowym od osób ft4,cznych i prawnych,

- łącma kwota pwypadających do spłaty rat kredytów i pozyczek wraz z naLeżmymi

odsetkami od tych kredytów i poŻyczek nie przekroczy 1'5 % planowanych dochodów
budżetowych gminy, tj. wskaznika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy z dnta 30 czerwca
2005 roku o finansach publiczrych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) w z.uv.Lryku

z afi. l}t ust. 8 ustawy z dnta 27 sierprua 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę

o finansach publicznych (Dz.U. nr l57,poz.l24l) i ksztahowaó się będzie następująco:
_ w 2011 roku _2,14 oń,

-w20t2roku- 5,59Yo,
- w 2013 roku - 5,09 Yo,

- łączna kwota długu Miasta Sierpc w analizowanym wyżej okresie nie przekroczy
wskaźnika 60Yo planowanych dochodów budzetowych tej jednostki, co jest zgodne z art.

170 ustawy z dnia 30 częrwca 2005 roku o finansach publicznych określającego granicę

długu jednostki w roku bud:żetowym i w latach następnych, w rwiązJoa z art. 1'2l ust. 8

ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych i kształtowac się będzie następująco:
_ w 2011 roku _2Ż,77 o^,

- w 2012 roku _ 25,06 oń,

- w 2013 roku - 20,54 Yo.

W zwią.zku z faktem, iz planowane do spłaty zobowią.zania Miasta vłyk<taczająpoza
rok 2013, Skład orzekĄący wskazuje, Żę od l sĘczłtta 2014 roku po nz pierwszy będzie
miał zastosowanie przepis art. 243 ustawy z dĄa 27 sierpnta 2009 roku o finansach
publicznych, zgodnie z l<tórym wska:Źrrik spłat zadłuzenia w kolejnych latach jest ustalany
indywidualnie dla poszczególnych jednostęk samorządu terytorialnego. Na podstawie danych
wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca, Skład orzekający ustalił,

indywidualnego limitu.

ReaŚmqąc=Skład-orze-kający__łvyraza opinĘ,tezuckawane zostaną-wymogi---
wynikające z aft. 169 ust' l i art. 170 ustawy z drua 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicanych, w zwią4ku z art. 85 pkt 3 i art. I2I ust. 8 ustawy z dniaL7 sierynia 2009 roku
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a w okresie od dnia t sĘczna2Otł
roku norm wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sieryrua 2009 roku o finansach
publicznych.

Biorąc povłyższepod uwagę Skład orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

PRzEwoDNlczĄCA
Składu orzekającego

mgr Ewa Dziarnowska


