UCHWALA Nr IV-00313-8/18
Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Bialymstoku z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprau'ic rvyra2enia opinii o mo2liwo6ci splaty kredytu dlugoterminowego w lqcznej
krvocie 11.000.000 zl planowanego do zaci4gnigcia przez Miasto i Gming Czarna
Bialostocka

iart.

19 ust.2 ustawy z dnia 7 paLdziernlka 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz Zarz4dzeniaNr
lll4 z clnia I kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Bialvnrstoku w sprawie wyznaczenia skladtiw orzekai4cych i ich przewodnicz4cych
dziala.j4o,ch r.,n, siedzibie RIO w Bialymstoku i Zespolach zamieisc,owych w Lom?y
i Suwalkach:
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Na podstawie art. 13 pkt 1
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Agnieszka Gerasimiuk
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Dariusz Renczyriski
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opiniuje pozytywnie
moilirvoSd splaty przez Miasto i Gming Czarna Bialostocka kredytu dlugoterminowego
tv lqcznej kwocie 4.000.000 zl przeznaczoncgo na sfinansorvanie planolvanegn deficytu
lrutl2etu u' kocic 2.500.000 zl oraz na splatg rvcze5niej zaci4gnigtych kredyt6rv w kwocie
1.50().000 zl.

Burnristrz Czarnej Bialostockiej pismem Nr Fn.3022.3.2018 z dnia l8 lipca 2018 r.
z wnioskiern do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bialymstoku o wydanie opinii
o nrozlirvoSci splaty kredytu dlugoterminowego w kwocie 4.000.000 zl.
f]udzet Miasta i Gminy Czarna Bialostocka na2018 r., wedlug stanu na dzieri wydania
ni n i ej sze.j opini i, zanyka sig nastgpuj qcyn-ri kra,otami :
dochody og6lem w wysokoSci: 55.110.821 ,96 zl,
w t).,n1 tktchocly bie2qce.
39.175.681 ,96 zl:
dochoclS, majqtkowe:
1 5.63 5. I 40,00 zl.
rv1,6lu,pt og6lern w wysokoSci: 59.909.857,96 zl,
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35.761.717,96 zl,

21.148.110,00 zl.

u,yuosi 4.799.036 zl i zostanie pokryty planor,r,anym do zaci4gr-rigcia
kt'erlvte'ttr cllugoternrinowym w kwocie 2.500.000 zl t-traz r,volnymi Srodkami w kwocie
2.291).036 zl. co.jest zgodne z dyspozycjel przcpisu art.2l7 ust.2 pkt 2 i 6 ustawy zdnta2T
sierpriia 2009 r. o frnansach publicznych 0.t. Dz. U. z 2017 r. , po2.2077 ze zm.). Gmina
ztrntierz:t r(rrvniez zwigkszyc zadlu2enie o kwotg 1.500.000 zl w zwi4zku z koniecznoSciq
slinansorvania rozchod6w zwi4zanych ze splatq zobowiEzat'r kredytowych zacia,gnigtych
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rv latach poprzednich.
Lirnit zobowi4zah z tytulu kredyt6w dlugoterminowych, zaci4ganych na pokrycie
planorviinego deficytu i splatg rozchod6w okre(lono w Uchwale Rady Mie.iskie.l w Czarnej

Bialostockiej Nr XXXVII/255117 w sprawie uchwalenia bud2etu na20l8 rok (:\ 8). W tej
sanrej uchwale, w $ 13, upowazniono Burmistrza do zaciqgania kredytciw cllugoternlinou'1'ch
do wysokoSci poszczegolnych limit6w zobowi4zari okreslonych uchwatq Rady. W zwi4zku
z potuyZszym o zaci4gnigciu opiniowanego kredytu postanowil Burmistrz Czarnej
Biaiostockiej, podejmuj4c w dniu 17 lipca 2018 r. Zarzqdzenie Nr 355/18 w sprawie
zaciqgnigcia kiedytu dlugoterminowego na splatg wczeSniej zaci4gnigtych zobor'vielzari
z tyiulu kredytu otaz sflnansowauie planowanego deficytu br"rd2etr,r (inriny Czarna
Bialostocka na 2018 rok. Splata przechniotowego zobowi1zania nast4pi w latach 2011)-2024
z dochodow i przychod6w br,rdzetu ( $ 2 pkt 2 Zarzqdzenia). Sklad Orzekajqcl' zwrzrca LrwagQ,
Ze z analizy proiektowanych na lata 2019-2024 budzet6w wynika, iz rozchocly' w caloSci
sfinansowane zostanq z nadwyaki dochod6w nad wydatkami, nie planuje sig tzrl'. rolowania
zadluZenta.

zakresie spelnienia ustawowych wskaznik6w zadluZenia wskazac nalezy.
Ze z T,arz4dzenra Burmistrza Czarnel Bialostockiej Nr 349118 z dnia 29 czerwca 2018 r'
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Bialostocka na lata
2018-2024 wypika. iZ w Zadnym zlat objgtych spiat4 nie zostanie naruszorla relac.ia. o ktore.i
mowa w ari. 243 ustawy o finansach publicznych. Oceniaj4c rno2liwoSc splaty
wnioskowanego kredytu dlugoterminowego naleZy stwierdzii, iZ Gn'rina planu.ie we
wszystkich latac{r splaty dodatnie wyniki bud2et6w, kt6re w caloSci sfinansuj4 rozchody
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tytuiem splat rat kapitalowych kredyt6w. Przewidywany na rok 2018 indywidualny wskazr-rik
splaty wyniesie 3,93o/o przy maksymalnym dopuszczalnym wskaZniku wyliczotrym na
podstawie wykonania budzet6w zalrzy poprzednie lata w wysokoSci 17 .58o1''.
We wszystkich latach splaty opiniowanego kredytu dlugoterrninowego Nliasto i Gmina
Czarna Bialostocka ptanuje osiqgnqc nadwy2kg dochod6w bie24cych nad wydatkami
biez4cymi. W roku 2018 nadwy2ka operacyjna osi4gn46 ma wielkoSi 3.113.964 zl ijest
planowana realistycznie, uwzglgdniaj4c wielkoSci osiqgane w trzech ostatnicir Iatzrcir.

POUCZENIE
Od opinii wyra2onej w ninieiszej uchwale sluZy prawo wniesienia odwolania do
pelnego skladu Koiegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Bialyrnstoku r,r'' tertninie
14 dni od daty jej otrzymania.
Przewodniczaca Skladq Orzeka i qcego
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