
Uchwała Nr 3.1.a/97/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę 
Brochów.

Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.): 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska
Członkowie: - Agnieszka Małkowska

- Iwona Jagodzińska
uchwala, co następuje:

§ 1
Wydaje opinię pozytywną z uwagą o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez 
Gminę Brochów w wysokości 546.000,00 zł.

§ 2
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął wniosek 
Wójta Gminy Brochów o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości  
546.000,00 zł.

Na podstawie następujących dokumentów:
 wniosku z dnia 19 listopada 2021 r. o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, 
 uchwały Nr XXXI/175/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2036 i jej zmian, 
 uchwały budżetowej Gminy Brochów na rok 2021 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia  

23 grudnia 2020 r. i jej zmian,
 uchwały Nr XLII/229/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego.

Skład Orzekający ustalił, co następuje:
 wnioskowany kredyt w kwocie 546.000,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
 źródłem pokrycia zaciągniętego kredytu będą dochody Gminy uzyskane z tytułu podatku od 

nieruchomości,
 spłata wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2021-2031, w tym spłata rat 

kapitałowych w latach 2023-2031,
 w latach spłaty wnioskowanego kredytu spełnione będą wymogi wynikające z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych. 
Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w roku 2022 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 
wraz z należnymi w danym roku wydatkami na obsługę zobowiązań do planowanych dochodów 
bieżących kształtuje się bardzo blisko dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań i wynosi 4,27% przy 
dopuszczalnym limicie wynoszącym 4,42 %.
W związku z powyższym w ocenie Składu Orzekającego wskazana jest potrzeba monitorowania 
wskaźnika spłaty zobowiązań.

Skład Orzekający zaznacza, iż w latach 2022-2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia 
wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie ustalany na podstawie art. 9 ust. 1, 3 i 4 
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ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2500 i Dz. U. z 2021r. poz.1927) tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym 
roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć 
średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 
bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji będzie dokonywał organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 roku. Natomiast na rok 2026 
i kolejne lata do ustalenia relacji indywidualnego wskaźnika będą miały zastosowanie przepisy art. 9 
ust. 2 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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