
REGIOI^fALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
w O P O L U 

U c h w a ł a Nr 273/2016 

2; dnia 31 sierpnia 2016 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Nysa 

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz.U z 2016 r., poz. 561) Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach: 

1. Klaudia Stelmaszczyk - przewodnicząca 
2. Aleksandra Bieniaszeieska 
3. Grzegorz Czarnocki 

pozytywnie opiniuje możliwość spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. przez Gminę Nysa 
kredytu długoterminowego w wysokości 19 900 000.00 zł. 

U z a s a d n i e n i e 

Burmistrz Nysy skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wniosek 
owycanie opinii o możliwości spłaty kredytu, planowanego do zaciągnięcia w 2016 r., 
w W } sokości 19 900 OOC ,00 zł. 

Dokonując oceny stanu zobowiązań Gminy uwzględniono wielkości określone m.in.: 
- w uchwale nr X V I / z 30/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2016 r. (z późn. zm.), 
- w uchwale nr XV1/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletn ej prognozy finansowej (z późn.zm.), 
- w uchwale nr XX1R322/16 Rady Miejskiej vj Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie 

zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego ki^edytu, 
- w informacji o zobo\̂  iązaniach finansowych Gminy. 

Skład Orzekający ustalił, co następuje: 
W uchwale nr XVl/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2016 r. (z późn. zm.) zaplanowano przychody w kwocie 24 002 373,19 zł, 
w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 
19 900 000,00 zł. 

W dniu ł lipca 2016 r. Rada Miejska w Nysie uchwałą nr XXll/322/ł6 postanowiła o 
zaciągnięciu w 2016 r. kredytu długoterminowego w wysokości 19 900 000,00 zł na 
dofinansowanie realizowanych w 2016 r. zadań inwestycyjnych w tym: budowa dróg w mieście, 
budotva dróg na obszarach wiejskich, poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych, budowa 
hali widowiskowo - soortowej w Nysie, budowa drogi w ul. Prusa, Partnerstwo Nyskie, 
przebadowa strzelnicy w Nysie, budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej w SP Nr 5 w 
Nysie wraz z zagospodtrowaniem terenu, modernizacja boiska sportowego stadionu Polonia w 
Nysie, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta, oświetlenie w mieście i gminie oraz 
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Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W uchwale postanowiono, iż spłata kredytu nastąpi w 
okresie 11 lat począwszy od 2018 r. 

Z uchwały nr XVl/231/ł6 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn.zm.) wynika, źe planowany na koniec 
2016 r. dług będzie wynosił 72 785 000,00 zł. 

W odniesieniu do danych przedstawionych przez Gminę w dokumencie pn. „Zobowiązania 
finansowe gminy Nysa" oraz danych wynikających z w/w uchwały w sprawie wiełołetniej 
prognozy finansowej wynika, iź w latach spłaty kredytu Gmina Nysa będzie spełniać relacje, o 
których mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Skład Orzekający zwraca przy tym uwagę, iż w spełnieniu wskazanej rełacji biorą udział 
zaplanowane w latach 2016-2023 r. zł dochody ze sprzedaży majątku Gminy od kwoty 
4 000 000,00 zł w latach 2022-2023 do kwoty 9 100 000,00 zł w 2017 r., przy czym w 2015 r. 
dochody ze sprzedaży majątku na plan w wysokości 4 916 312,94 zł wykonano w wysokości 
948 077,76 zł. W 2016 r. wg danych za pierwsze półrocze płan dochodów ze sprzedaży majątku 
wysokości 6 815 000,00 zł wykonano w wysokości 807 999,82 zł. Nieznaczne zatem odchylenia w 
wykonaniu wskazanych wartości w poszczególnych latach mogą mieć wpływ na zachowanie w/w 
wskaźników. 

Oceniając sytuację finansową Gminy Nysa w latach spłaty kredytu, można stwierdzić, iż 
Gmina na podstawie przedstawionych danych będzie w stanie pokryć wydatki bieżące z bieżących 
wpływów, z uwagi na dodatni wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. 

W tym stanie Skład Orzekający postanawiając jak w sentencji akcentuje, iż możliwość spłaty 
planowanego do zaciągnięcia kredytu warunkowana jest realizacją dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów na poziomie zawartym w wieloletniej prognozie finansowej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej 
uchwały służy odwołanie do Kołegium Regionałnej Izby Obrachunkowej w Opołu w terminie 14 
dni od dnia doręczenia uchwały. 
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