
UCHWAŁA Nr 111/255/2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 
2018r w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia 
przez Powiat Łowicki.

Działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 roku, poz.561) oraz art. 91 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. ,poz. 2077) 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - przewodnicząca

2. Bogusław Wenus - członek

3. Józefa Lucyna Michejda - członek

w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Łowickiego o wydanie opinii o możliwości 
spłaty kredytu

uchwala, co następuje:

Wydać pozytywną opinię, co do możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu 
długoterminowego w kwocie 9.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku 
przez Powiat Łowicki na pokrycie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego 
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
kredytów.

Uzasadnienie

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie 
wydania opinii o możliwości spłaty kredytu w powyższej wysokości, przewidzianego 
do zaciągnięcia w 2018 roku, Skład Orzekający wydał opinię przedstawioną w 
sentencji uchwały.

Z posiadanych materiałów wynika, że powyższy kredyt Zarząd Powiatu Łowickiego 
planuje zaciągnąć zgodnie z treścią art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych na pokrycie planowanego deficytu Powiatu w 2018 roku w wysokości 
6.980.126,93 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.019.873,07 zł.

Powyższy kredyt został ujęty w przedłożonej RIO Uchwale Rady Powiatu Łowickiego 
Nr XLI11/261/2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na
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2018 rok, zmienionej Uchwałą Rady Nr LV/341/2018 z dnia 29.10.2018r. oraz w 
Uchwale Rady w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 -  2021 Nr XLIII/260/2017 z 
dnia 27.12.2017r zmienionej Uchwałą Nr LV/342/2018 z dnia 29.10.2018 roku.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 9.000.000 zł mieści się w ustalonym 
zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w § 1 pkt 3 Uchwały 
Nr LV/341/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29.10.2018r w sprawie zmian 
budżetu -  limicie zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
ustalonym w wysokości 7.694.000,00 zł oraz limicie zobowiązań na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 
2.227.000,00 zł.

Spłata powyższego kredytu przewidziana jest w latach 2019 - 2025.

W sprawie zaciągnięcia kredytu Zarząd Powiatu Łowickiego wyraził swą wolę 
podejmując Uchwałę Nr 892/2018 w dniu 9.11.2018 roku.

Wydając opinię , Skład Orzekający wziął pod uwagę zapisy zawarte w budżecie 
Powiatu na rok 2018 , w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 -  2021 oraz stopień 
zadłużenia Powiatu.

Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2018 rok oraz odsetek od tych 
kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń 
wyniesie 2.450.424,80 zł, co stanowić będzie 2,97% planowanych dochodów 
jednostki. Poddając analizie prognozę długu Powiatu uwzględniającą planowane do 
zaciągnięcia w 2018 roku kredyty i pożyczki można uznać, iż łączne spłaty rat 
kredytów i pożyczek oraz spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń w latach 
2019-2025 nie przekroczą dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, który został obliczony w 
oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia 
arytmetyczna z 3 poprzednich lat) i wynosi w roku 2018 -  8,51%.

Łączna kwota przewidywanego długu jednostki na dzień 31.12.2018r 
wynosić będzie 19.924.442,92 zł, co stanowić będzie 24,10% dochodów jednostki.

Od opinii wyrażonej w uchwale służy Zarządowi Powiatu Łowickiego 
odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
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