
U C H W A L A Nr Ci.157.2015 

Skladu Orzekaj~cego 


Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 


z dnia 7 maja 2015 r. 


w sprawie wydania opinii 0 mozliwosci splaty pozyczki kr6tkoterminowej na wyprzedzajqce 
finansowanie dzialan finansowanych ze srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii 
Europejskiej 

Sklad Orzekajq.cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach: 

Przewodnicz~cy: Renata SOKOLNICKA 
Czlonkowie: Ireneusz KOLAKOWSKI 

Krzysztof POLENS 

na podstawie art. 13 plct 1 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992 roku 0 

regionalnych izbach obrachunkowych (t.j . Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z p6m. zm.), art. 89 ust. 
1 plct 4, art. 91 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach 
pUblicznych (tj . Dz. U. z 2013 poz. 885 z p6in. zm.), po rozpatrzeniu na posiedzeniu w 
Ciechanowie dnia 7 maja 2015 r. 

podj~1 nast~puj~c~ uchwal~: 

§ 1 

Wydaje siy pozytywnq. opiniy, 0 kt6rq ubiega siy W6jt Gminy Sochocin 0 mozliwosci splaty 
pozyczki kr6tkoterminowej na wyprzedzajq.ce finansowanie dzialan finansowanych ze 
srodk6w pochodzq.cych z budzetu Unii Europejskiej w wysokosci 527.203 zl (slownie: piycset 
dwadziescia siedem tysiycy dwiescie trzy zlote), kt6ra zostanie zaciq.gniyta na realizacjy 
zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Sochocin 
- etap II a". 

§ 2 

Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie w terminie 14 dni od dnia doryczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 27 kwietnia 2015 roku W6jt Gminy Sochocin zwr6cil siy z wnioskiem 0 wydanie 
opinii 0 mozliwosci splaty pozyczki kr6tkoterminowej na wyprzedzajq.ce finansowanie 
dzialan finansowanych ze srodk6w pochodzq.cych z budzetu Unii Europejskiej na podstawie 
Zarzq.dzenia Nr 30/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku . 

http:wyprzedzajq.ce
http:wyprzedzajq.ce
http:Orzekajq.cy


W § 1 Zarzqdzenia Nr 30/2015 W6jta Gminy Sochocin w sprawie zaciqgniycia pozyczki 
kr6tkoterminowej na wyprzedzajqce finansowanie dziahm finansowanych ze srodk6w 
pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej postanowiono zaciqgnqc pozyczky 
kr6tkoterminowq w wysokosci 527.203 zl w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

W § 14 pkt 2 Uchwaly Budzetowej Gminy Sochocin na rok 2015 N r IV114/2015 z dnia 
29 stycznia 2015 roku Rada Gminy Sochocin upowai:nila W6jta do zaciqgania zobowiqzail z 
tytulu kredyt6w i pozyczek na wyprzedzajqce finansowanie dziaian finansowanych ze 
srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej w kwocie 527.203 zt. 

Zgodnie z uzasadnieniem do Zarzqdzenia nr 30/2015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 
23 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciqgniycia pozyczki kr6tkoterminowej na wyprzedzajqce 
finansowanie dzialan finansowanych ze srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej 
zr6dlem pokrycia zaciqgniytej pozyczki bydq srodki pozyskane w ramach zawartej umowy 
Nr 00 IIS-6921-UM0700092/11 z dnia 16 listopada 2012 roku. 

W § 2 Zarzqdzenia nr 30/2015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 23 kwietnia 2015 roku 
okreSlono, ze splata pozyczki nastqpi do k0I1ca 2015 roku ze srodkow Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach 
dzialania "Podstawowe uslugi dla ludnosci wiejskiej", przekazane Gminie Sochocin jako 
zwrot poniesionych wydatk6w w 2015 roku. 

W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacja okreslona w 
art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spetnione zostaly bowiem ustawowe wymogi 
dotyczqce maksymalnego wskainika splaty zadluzenia, tj. kwota z lewej strony wzoru 
wskainikajest mniejsza od kwoty wynikaj,!-cej z prawej strony. 

W zwiltzku z powyzszym SkJad Orzekajltcy Izby Obrachunkowej w Warszawie wydaje 
opini~ jak w sentencji. 

Przewodniczqcy 
Skladu Orzekajqcego 
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Otrzymujq: 
1) W6jt Gminy Sochocin 
2) ala 


