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Uchwala Nr II/349/2011

z dnia 14 lipca 20ll r.

Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w N,odzi
w sprawie opinii o mo2liwo6ci splaty kredytu dlugoterminowego.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity: Dz.U.22001 r. Nr 55,
poz. 577 z polniejszymi zmianamil w zwiqzku z art.91 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpma 2009 roku o finansach publicznych lDz. U. Nr 157, poz.l240l
po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Zamow w sprawie mozliwo6ci sptaty
kredytu dlugoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budzetowego
oraz splatg wczeSniej zacirymgtych kredyt6w i poLyczek Sklad Orzekajqcy
Regionaln ej lzby Obrachunkowej w tr-odzi:

1. Wojciech Newerefczuk - przewodniczqcy
2. Bogdan \,rywa- czlonek
3. Pawel Ja6kiewicz - czlonek

uchwala, co nastppuje:

Opiniuje sig pozytywnie moZliwo56 splaty przez GminE Zamow kredytu
dtugoterminowego do kwoty 2.478.000,00 zl. /stownie: dwa miliony czterysta
siedemdziesi4t osiem tysiqcy zlotychl z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budZetu gminy oraz splatE wczeSniej zaci4gniqtych
kredyt6w i polyczek zgodnie z Zarzqdzeniem Wojta Gminy Zarnow Nr 33/201 1

z dnia 30 czerwca 20lI roku podjEtym w sprawie zacirynigcia kredytu
dtugoterminowego
w 2011 r.

Uzasadnienie

Sytuacja finansowa Gminy Zamow, a takle og6lna kwota dochod6w
budzetu na podstawie planu budzetu na 20lI rok jak r6wniez Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2011-2018 wskazuje, 2a Gmina Zamow
nie powinna mie6 klopot6w ze splatqpo?yczki w latach 2012 - 2016.

Splata zobowiqzah z tytulu zaciryniEtych wczeSniej kredyt6w r poLyczek
nie zagrozi realizacji obligatoryjnych zadah wlasnych Gminy oraz jej zleconych.



Przypadaj4ce do splaty w poszczeg6lnych latach raty po?yczek i kredyt6w
wraz nale2nymi w danym roku odsetkami nie przel<raczajq_ l5Yo szacowanych
dochod6w Gminy Zamow lqczna kwota dtrugu jednostki samorzEdu
terytorialnego na koniec I kwartalu 20lI roku nie przel<racza 600/o planowanych
w danym roku budzetowym dochod6w.

Tak2e w latach 2014-2019 lqczna kwota zobowiqzahprzypadajqca w danym
roku budzetowym do planowanych dochod6w og6lem nie przekracza Sredniej

arytmetycznej obciqTenia dochod6w budzetu Gminy zwiqzanych z obslugE
dtugu (art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Dz. U. Nr l57,poz.l24l).

Stan obecny i prognozowany pozwala wyda6 opiniE jak sformulo
w sentencji.


