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Uchwała Nr 1993/2012
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 19 października 2012 roku
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łączna
II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący:
Członkowie:

Wojciech Czerw
Stanisław Banasik
Joanna Marczewska

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2012 roku wniosku Wójta Gminy Łączna o wydanie
opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 1.165.000 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 2012 r., poz. 1113) uchwala co następuje:

Gmina Łączna posiada możliwość spłaty kredytu w kwocie 1.165.000 zł na warunkach
określonych we wniosku.

Uzasadnienie
Wójt Gminy Łączna wnioskiem znak: FN.305.1.2012, który wpłynął do Izby 17 października
2012 r. w oparciu o art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U . Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 1.165.000 zł przez Gminę
Łączna.
Dla wydania niniejszej opinii wykorzystano:
1. Wniosek Wójta Gminy Łączna
2. Informację o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową i uchwałą w sprawie \ W F na
2012 rok
3. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
4. Zestawienia zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji
komunalnych
5. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń
6. Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym
spłat i wykupów, o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych
7. Wykaz tytułów dłużnych zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów
8. Uchwałę Nr XX/166/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu
9. Uchwałę Nr XX/163/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Łączna na 2012 rok
10. Uchwałę Nr XX/164/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2019.
Warunki finansowe wnioskowanego kredytu są następujące:
— kwota zaciąganego kredytu - 1.165.000 zł,

