
Uchwała Nr 202lPl2010
SKŁADU oRZEKAJĄCEGo REGIoNALNEJ IZBY OBRACHUNKoWEJ

W WARSZAWIE

z dnia 19 sierpnia 2010r.

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

Na podstawie art.I3 pkt ] i art. ]9 ust'] i 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 55, poz. 577
z 200]r z późn. zm.)w zwięku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz U. Nr 157 poz. 1240 z późn. Zm.), po zapoznaniu się
z wnioskiem Burmistrzą Miastą Sierpc o wydanie opinii o możliwości spłaĘ kredytu
długoterminowego zaciąganego w wysokości 7.500.000 zł w dwóch transzach:

I trąnszą-w kwocie 3.085.000 złw roku 20]0
I transza _ w hłocie 4.415.000 zł w roku 20] ]

Skład 0rzekający RIo w Warszawie Zespół w Fłocku:
Przewodniczący _ Ewa Dziarnowska
Członkowie: - \ilaldemar Rycharski

- Romana Ignasiak

uchwala co następuje:

Pozytywnie opiniuj e możliwość

Sierpc.

$1

spłaty kredyru wtazz odsetkami w latach 20l0 - 2020 przezMiasto

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwĄ.

$3

od uchwĄ słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej. Izby obrachunkowej

w Warszawie Za pośrednictwem Zespofu zamiejscowego w Płocku, A1' Jachowicza

nr 30 w terminie l4 dni od daĘ oLrzymania niniejszej uchwały.
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Składu

mgr Ewa

Otrzvmuia:
1. Burmistrz Miasta,

$2

Ż.Prezęs Regionalnej

Obrachunkowej w

3. ala.

Izby

Warszawie,



AZASADNIENIE
Rada Miejska Sierpca w dniu 30 częrwca 2010 roku podjęła uchłvałę

Nr 359111i-lillŻ010 w sprawie finansowania planowanego defic1tu budżehr jednostki samorządu

terytorialnego kredytem długoterminolvym w wysokości 7.500.000 zł w dwóclr kanszach:

w 2010r' * 3.085.000 zŁiw 201I r. _ 4.415'000 zł w związku zrealizacjązadanja inwestycyjnego pn.

,,Utworzenie Centrum Kultury i Szruki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu

Kultury''. Zadanje powyzsze ujęte jest w załączniku do uchwĄ budżetowej na 2010 rok Nr 18

,,Limity wydatków na wielolętnie programy inwestycyjne w latach 2010 _ 2012", w którym ma

odzwierciedlenie omawiany kredyt.

Spłata wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2010 - 2020, w tym spłata rat

kredytu w latach Ż011 -Ż020.

Z analizy załączonychprzezMiasto dokumentów wynika, ze:

- kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budzetowegb'

- wnioskowany kredyt wraz z odsetkami będzie spłacany z dochodów własnych budzetu d.:

1i podatków i opłat lokalnych Miasta tJ. , : podatku od nieruchomości' podatku od środków

. transpońowych, podatku od spadków i darowizn orazudziałow w podatku dochodowym od osób

fuycznych i prawnych,

2/ dochodów ze sprzedaĘ majątku Miasta d. wpływów z Ętułu odpłatnego nabycia własności oraz

pfawa uĄtkowania wieczystego nieruchomości,

- łączna kwota przypadających do spłaty w 2010 roku tat kredyów i poĘczek wraz

z na|eżnymi odsetkami nie przekroczy 15 % planowanych dochodów budżetowych Miasta Sierpc

w analizowanym roku budżetowym, a w latach spłaty wnioskowanego kred1'tu nie przekroczy

również 15% prognozowatych dochodów budżetowych, tj. wskaźnika określonego w ar1. 169 ust.

1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o frnansach publicznych (Dz'U. Nr 249, poz. ŻI04 z późn.

zm.) w zwięku z art. IŻ1 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157' poz.I24I),

- w trakcie roku budzetowego łączna kwota długu Miasta Sierpc na konięc kwartału nie przelroczy

wskaźnika 60 % dochodów budżetowych tej jednostki, ana koniec 2010 roku wyniesię 37,61yo,

co jest zgodne z art. I70 ust.2 ustawy z dnta 30 częrwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz'U.

Nr 249, poz' 2104 z późn. zm.) okeślającego granicę dfugu jednostki w roku budżetowym 20 l0 i

latach następnych' w związku z art. l2l ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy

wprowadzaj ące ustawę o finansach publ icznych.

Ponadto Skład orzekający zwraca uwagę, że w przypadku zaciągania zobowiązań nalezy

przy uchwalaniu i wykon1.waniu budzetu lat następnych przestrzegaó w okresie do dnia 31

grudnia 2013 roku norm wynikających z art' 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finańsach publicznych, a w okresię od dnia 01 stycznia 2014 roku norm wynikających z afi. Ż43

ustawy z dni7L-7 y:?rpni?2-00_9-_roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, pTj !?19:p:ź"
zm.).

Powyższą opinię wydano mając r-lawzględzie obowiązujące na dzień wydania opinii zasady

wyliczenia kwoty spłat i dfugu określone w art' 169 i 170 ustawy z dnia 30 czetwca 2005 roku o

finansach publicznych .

W nviązku z povłyższym Skład orzekający RIo
rry Płocku wydał opinię jak w sentencji uchwĄ.
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