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W załączeniu pisma przekazuję uchwałę II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości spłaty kredyt 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 
25-520 Kielce ul. Targowa 18 

tel. 41-368-11-22 do 25 
Regon: 290339370 

Uchwała Nr 2771/2017 
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 29 grudnia 2017 roku 

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Złota. 

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Przewodniczący: 	Wojciech Czerw 
Członkowie: 	Monika Dębowska-Sołtyk 

Ireneusz Piasecki 

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2017 r. wniosku Wójta Gminy Złota o wydanie opinii 
o możliwości spłaty kredytu w kwocie 822.000 zł, działając na podstawie art. 13 pkt 1 w 
związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) uchwała co następuje: 

Gmina Złota posiada możliwość spłaty kredytu w kwocie 822.000 zł na warunkach 
określonych we wniosku. 

Uzasadnienie 

Wójt Gminy Złota wnioskiem Znak: PF-I-3010.57.2017 z dnia 28.12.2017 r., który wpłynął 
do Izby 28.12.2017 r., w oparciu o art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 822.000 zł przez Gminę 
Złota. 

Dla wydania niniejszej opinii wykorzystano: 
1. Wniosek Wójta Gminy Złota Znak: PF-I-3010.57.2017 z dnia 28.12.2017 roku. 
2. Informację o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową i uchwałą w sprawie WPF na 

2017 rok. 
3. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 
4. Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji 

komunalnych. 
5. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. 
6. Wykaz zobowiązań finansowych zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów. 
7. Uchwałę Nr XX/141/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2017 rok. 
8. Uchwałę Nr XXVII/206/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie 

zmian budżecie gminy na 2017 rok. 
9. Uchwałę Nr XXVIII/210/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

zmian budżecie gminy na 2017 rok. 
10.Uchwałę Nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2017— 2031. 
11.Uchwałę Nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
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Warunki finansowe wnioskowanego kredytu są następujące: 
— kwota zaciąganego kredytu — 822.000 zł, 
— kredyt zostanie uruchomiony w 2017 roku, 

koszty obsługi kredytu wyniosą — 8.107 zł, 
zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, 
całkowita spłata kredytu nastąpi do 30 marca 2018 r., 

— źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych osiągnięte w 2018 r., 
— Kredyt przeznaczony zostanie na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa mikroinstalacji 

fotowoltaicznych w gminie Złota". 

Jak wynika z wniosku Wójta Gminy Złota zaciągany kredyt przeznaczony zostanie na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 822.000 zł. Kwota opiniowanego 
kredytu mieści się w limicie określonym w uchwale XXVIII/210/2017 Rady Gminy Złota z 
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok co odpowiada 
dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Gmina Złota nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. 
Jak wynika z materiałów dołączonych do wniosku Gmina Złota posiada zobowiązania 
finansowe z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.343.000 zł. Powyższa kwota została 
ujęta w planie rozchodów na lata 2017 — 2020. 
Skład Orzekający przy wydaniu niniejszej opinii dokonał analizy uchwały 
Nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2017-2031. 
Z w/w uchwały wynika, że wskaźniki obciążenia dochodów w latach 2017 - 2031 spełniają 
wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przy 
uwzględnieniu treści art. 244 ww. ustawy. 

Pouczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) Wójtowi Gminy Złota przysługuje prawo 
wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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