
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W O P O L U

U c h w a ł a Nr 407/2014
z dniał 8 listopada 2014 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 an. 13 pkt l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz.U z 2012 r., póz. 1113 ze zm.) Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Klaudia Stelmaszczyk - przewodnicząca
2. Grzegorz Czarnocki
3. JanUksik

pozytywnie opiniuje możliwość spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. przez Gminę Nysa
kredytu długoterminowego w wysokości 8 000 000,00 zł.

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

Burmistrz Nysy skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wniosek
o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w wysokości
8 000 000.00 zł.

Dokonując oceny stanu zobowiązań Gminy uwzględniono wielkości określone m.in.:
w uchwale nr XLII/633/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. (z późn. zm.),
w uchwale nr KLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn.zm.),
w uchwale nr L/748/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie
zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu,
w informacji o zobowiązaniach finansowych Gminy.
projekcie uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015-2023.

Skład Orzekający ustalił, co następuje:
W uchwale nr XLII/633/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. (z późn. zm.), zaplanowano przychody w kwocie
13 598 713,81 zł. w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku
krajowym w wysokości 8 000 000,00 zł.

W dniu 29 września 2014 r. Rada Miejska w Nysie uchwałą nr L/748/14 postanowiła o
zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 8 000 000.00 zł na dofinansowanie
realizowanych w 2014 r. zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Z uchwały nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn.zm.). wynika, iż planowany na koniec 2014r.
dług będzie wynosił 37 400 000.00 zł.



W odniesieniu do danych przedstawionych przez Gminę w dokumencie pn. ..Zobowiązania
finansowe gminy Nysa" oraz danych wynikających z w/w uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej wynika, iż w latach spłaty kredytu Gminy Nysy będzie spełniać relacje, o
których mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14
dni od dnia doręczenia uchwałv.

Przewodnicząca
Składu Orteekajacego

Klaudia §telmaszczvk


