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Bogdan Łągwa

Łukasz Szczepanik

GraĄna Kos

Uchwała Nr lll137l20l8

z dnia 6 lipca 2018 r.

§kładu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art, 13 pkt.l ustawy z dnia

7 paździemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

(Dz. U. z 2016 r., poz.561) w związku z art.91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (Dz, U. z 2017r, poz. 2a7D po rozpatrzeniu

wniosku Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2018

roku doręczonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 28

ezerwca 2018 roku (pismo znak:FBA.3035.8.2018) w sprawie mozliwości

spłaty kredyu dfugoterminowego Skład Orzekający Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Łodzi:

- przewodniczący

- członek

- członek

uchwala, co następuje :

Opiniuje się pozytywnie mozliwość spłaty przęz Miasto Piotrków

Trybunalski kredytu do wysokości 59.600.000zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć

milionów sześćset tysięcy złoĘch 00/100) przeznaczonej na sfinansowanie

planowanego deficytu budzetowego w związku z realizacją inwestycyjnych

zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku. Zgodnie

z Zarządzeniem Prezydenta Miastó Piotrkowa Trybunalskiego Nr 262 z dnia

27 częrwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.



uzasadnienie

SYuacja finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także ogólna

kwota dochodów budzetu wskazuje, że Miasto Piotrków Trybunalski

nie powinno mieć kłopotów ze spłatą kredytu w latach 2al9-2029 oraz spłat

już zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredYów i poĘczek w latach

2018-2036,

Przypadające do spłaty w 2018 roku raty poĘczek i kredytow wraz

z należnymi odsetkami wynoszą 15.873.844,17zł w tym podlegających na dany

rok wyłączeniu spłaĘ kwot ustawowychwyłączeń określonych w art, 243 ust.3a

ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.356.840,00ń oraz odsetek

podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa

w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 273.224,20zł.

Planowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu

kredytów ipoĘczek na konieę2018 roku wynosi 136.540.164,96 ń.
Spłata zobowiązań z tytufu zaciągniętych wcześniej kredytów t poĘczek

nie zagrazi realizacji obligatoryjnych zadań własnych Miasta oraz jej zleconych.

Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr LVIl707lI8 z dnia

27 częrwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wskazuje, że łączna kwota zobowiązan

z {l/rułu zaciągniętych kredYów i pozyczek prrypadających do spłaty w danym

roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budzetu nie przehacza

średniej arytmetycznej obciążenia dochodów budzetu Miasta związanych

obsługą długu i w latach 2018-.2036 spełnia wymogi wynikające z art,243

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2a09 roku (Dz.U. z 2at7

rokupoz.2077).



Stan obecny i prognozowany przyjęty w Uchwale Rady Miasta piotrkowa

Trybunalskiego Nr LVI/7a7lrc z dnia27 ęzerwca2018 roku w sprawie zmiany

Wielolętniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pozwala

wydać opinię jak sformułowano w sentencji.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwaleo na podstawie ar 20 ust.l ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych słuzy odwołanie do pełnego Składu

Kolegium lzby.


