ZAPYTANIE OFERTOWE
Jedwabne, dnia 23.11.2017 r.
Nr sprawy : FBO.3021.19.2017

GMINA JEDWABNE
18-420 Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3

R: 450669938, NIP: 7181279422

( pieczęć Zamawiającego)
Gmina Jedwabne

Gmina Jedwabne zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu w kwocie 840 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Jedwabne.
Zamawiający:
Gmina Jedw abne reprezentowana przez
Burmistrza Jedwabnego - Michała Chajewskiego
ul. Żwirki i Wigury 3
18 - 420 Jedwabne
teł. 086 217 20 39 fax. 086 217 20 40
e-mail: urzad@jedwabne.pl

Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę
i zapraszamy do złożenia oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
840 000,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jedwabne.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu dla Gminy Jedwabne w kwocie 840 000,00 PLN
(słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Jedwabne. Uruchomienie kredytu przez Bank nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r. Dokładna data
uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego.
2. Warunki spłaty kredytu:
a) okres kredytowania na lata: od 14.12.2017 r. - do 30.09.2024 r,
b) kredyt zostanie spłacony w ratach począwszy od dnia 31 marca 2018 r. do dnia
30 września 2024 r,
c) spłaty rat kapitałowych dokonywane będą w terminach:
30.06.2018 r. - 50 000,00 zł

31.03.2019 r. - 10 000,00 zł
31.03.2020 r. - 20 000,00 zl
31.03.2021 r. - 100 000,00 zł
30.06.2021 r. - 50 000,00 zł
30.09.2021 r. - 50 000,00 zł
31.03.2022 r. - 100 000,00 zł
30.06.2022 r. - 50 000,00 zł
31.03.2023 r. - 100 000,00 zł
30.06.2023 r. - 100 000,00 zł
31.03.2024 r. - 100 000,00 zł
30.06.2024 r. - 60 000,00 zł
30.09.2024 r. - 50 000,00 zł.
d) odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty (salda
kredytu) na dzień 30 każdego miesiąca / luty-28/,
e) kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR
1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w banku
w okresie obowiązywania umowy,
f) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
podpisany przez Burmistrza Gminy z kontrasygnatą Skarbnika oraz złożone
oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego.
3. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu:
a) niewykorzystania całości kredytu,
b) zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie kwot i terminów,
c) wcześniejszej spłaty rat kredytu.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie
polskiej / PLN /.
5. Do formuły naliczenia odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku.
6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej.
7. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy
o udzielenie kredytu.
8. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR IM wg stanu na dzień 23 listopada 2017
roku.
9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
oraz ewentualnych upustów i rabatów.
10. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym.
11. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę "Formularzu ofertowym" załącznik nr 1.
12. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:
a) formularz ofertowy wg załączonego wzoru, stanowiący załącznika nr 1,

b) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
określonym w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe / Dz. U. z 2002
r. nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami /. Wymagana forma dokumentu - oryginał
lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
c) wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego
w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne. Ofertę należy złożyć w zamkniętej
kopercie, oznaczonej napisem " kredyt długoterminowy ", w terminie do dnia 8 grudnia
2017 r. do godz. 12.00.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim
w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 8.
14. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 6 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ewentualne zapytania kierować telefonicznie lub e-mailem:
1. Bożena Wądołowska - Skarbnik Gminy Jedwabne, telefon 86 217 20 39, mail
skarbnik@jedwabne.pl ( sprawy związane z budżetem , sprawozdaniami, itp.)

Zatwierdzam

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Zarządzenie Nr 75/ 2017 Burmistrza Jedwabnego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3. Uchwała Nr XXII/158/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2017 rok.
4. Uchwała Nr XXII/159/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2017-2027.
5. Uchwała Nr 11-00313-45/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty
przez Gminę Jedwabne kredytu długoterminowego w kwocie 840 000 zł przeznaczonego na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego Gminy Jedwabne.

Adresat: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18 - 420 Jedwabne

Załącznik nr 1

/pieczęć firmowa wykonawcy /

OFERTA

Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego Gminy Jedwabne w sprawie : „ Udzielenie
i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 840 000,00 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Jedwabne”, my niżej podpisani:
1. Oferujemy

niniejszym

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

za

cenę

brutto

.... zł (słow nie:.......................................................................................................................................).
Przy wyliczeniu ceny zastosowaliśmy następujące wskaźniki:
- WIBOR IM przyjęty dla obliczenia ceny oferty z d n ia ......................
- marża banku = .....................%.
Ogółem cena oferty (kwota odsetek + stała m arża)............................................................ zł.
2. Oświadczamy, że podane oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 1 miesięczny plus
podana marża banku obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia i jest jedynym obciążeniem przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że ofertę składamy w imieniu własnym /jako konsorcjum następujących firm*

* niepotrzebne skreślić
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne warunki zamówienia zostały przez
nas zaakceptowane.
6. Oświadczamy, że „ wzór umowy ° załączony do oferty uwzględnia wszystkie wymagania
Zamawiającego określone
w opisie przedmiotu zamówienia oraz zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych.

d n ia ..................2017 r.

(data, podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/wych do reprezentowania Wykonawcy)

ZARZĄDZENIE NR 75/2017
BURMISTRZA JEDWABNEGO
z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu
budżetu gminy Jedw abne w 2017 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 89 ust.l pkt 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. ) oraz § 12 ust.l
Uchwały Nr XXII/158/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2017 r. z późn. zm., Burmistrz Jedwabnego
postanawia, co następuje:
§ 1 .1 . Zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym
na udzielenie kredytu, w kwocie ogółem 840 000,00 zł. ( słownie: osiemset czterdzieści tysięcy
złotych ), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Jedwabne w 2017 roku.
2. Splata kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów budżetowych gminy w latach 2018 2027.
3. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach w latach,
w których przypadają spłaty kredytu.
4. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel
„ in blanco” na kwotę kredytu wraz z deklaracją wekslową.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMIS

UCHWAŁA NR XXII/158/17
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2
gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016
art. 222, art. 235, art. 236, art.
publicznych (j.t. Dz. U. z 2016

pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. ,,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 217, art. 220,
237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
r. poz. 1870) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 21 375 207,00 zl, z tego :
- bieżące w wysokości

- 20 456 446,00 zł,

- majątkowe w wysokości

- 918 761,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 22 923 049,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości - 20 026 564,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 2 896 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 135 000,00 zł,
2) celową w wysokości - 165 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 65 000,00 zł;
b) Wydatki inwestycyjne - 100 000,00 zł.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu w wysokości - 1 547 842,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętego kredytu długoterminowego.
§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 2 200 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu
wynosi - 652 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 547 842,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 652 158,00
zł.
§ 8 . 1 . Ustala się dochody w kwocie - 78 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie -75 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie -10 000,00 zł i wydatki w kwocie - 10 000,00 zł związane z realizacją zadań
określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie - 530 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 371 640,47 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwały.
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§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych: dochody - 136 435,00 zł; wydatki - 136 435,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie - 1 547 842,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie -

652 158,00 zł,

c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz
wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
\yf ipiclripH

L
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Id: 58D2551F-E90E-4B3B-929F-8C72DCA82CA4. Uchwalony

Strona 2

UCHWAŁA NR XXII/159/17
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2017 - 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:
§ 1 . Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedwabne na lata 2017 - 2027 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 6 . Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr X l/9 3 /l5 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Jedwabne na lata 2 0 1 6 - 2025 wraz z dotychczasowymi
zmianami.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

)
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UCHWAŁA Nr 11-00313-45/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jedwabne kredytu
długoterminowego w kwocie 840.000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań dłużnych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego Gminy Jedwabne
Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 561), art. 91
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017 r. poz. 2077) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich
przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach Zamiejscowych
w Łomży i Suwałkach:
Skład Orzekający w osobach:
Katarzyna Gawrońska
- przewodnicząca
Paweł Gałko
- członek
Dariusz Renczyński
- członek

opiniuje pozytywnie
możliwość spłaty przez Gminę Jedwabne planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu
długoterminowego w kwocie 840.000 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych)
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych oraz sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Jedwabne.

UZASADNIENIE
Burmistrz Jedwabnego pismem z dnia 2 listopada 2017 r. (FBO.3021.19.2017,
wpłynęło do tut. Izby - Zespół w Łomży w dniu 6 listopada 2017 r.) wystąpił z wnioskiem
o wydanie opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu
w wysokości 840.000 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych oraz pokrycie planowanego deficytu
budżetowego Gminy.
Podstawą do zaciągnięcia ww. kredytu jest Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza
Jedwabnego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
oraz na pokrycie deficytu budżetu Gminy Jedwabne w 2017 roku.
Zgodnie z § 1 tego Zarządzenia, postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy
w kwocie 840.000 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu
budżetowego Gminy Jedwabne w 2017 roku. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018-2027,
a źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody budżetowe Gminy.
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Burmistrz Jedwabnego dokonując powyższej czynności działał na podstawie
upoważnienia Rady Miejskiej w Jedwabnem zawartego w § 12 pkt 1 Uchwały
Nr XXII/158/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne
na 2017 rok, w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXV/177/17 z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Zgodnie z tym przepisem upoważnia się
Burmistrza Jedwabnego do zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.347.842 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
652.158 zł,
c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.
Przeznaczenie kredytu zgodne jest z postanowieniami art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3
ustawy o finansach publicznych.
Opiniowany kredyt nie przekracza limitów zobowiązań ustalonych w § 7 pkt 2 i pkt 3
Uchwały Nr XXII/158/17. Burmistrz Jedwabnego podejmując zarządzenie o zaciągnięciu
kredytu działał więc w granicach limitu i upoważnienia. Skład Orzekający wskazuje jednak,
iż do dnia wydania niniejszej opinii nie dokonano zmiany brzmienia § 7 Uchwały
Nr X X II/158/17 w zakresie limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Suma tych limitów wynosi 2.200.000 zł, natomiast planowana w 2017 roku
kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.000.000 zł.
Budżet Gminy Jedwabne, po zmianach dokonanych do dnia wydania Zarządzenia
Burmistrza Jedwabnego Nr 75/2017 przedstawia się następująco:
dochody ogółem: 22.950.552,39 zł, w tym bieżące: 21.964.835,39 zł, majątkowe: 985.717 zł,
wydatki ogółem: 24.859.250,25 zł, w tym bieżące: 21.959.147,25 zł, majątkowe:
2.900.103 zł,
deficyt budżetowy: 1.908.697,86 zł.
Zgodnie z § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXVI/188/17 z dnia
10 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r., deficyt budżetu ma zostać
pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 560.855,86 zł oraz przychodami
z tytułu kredytu w wysokości 1.347.842 zł, co odpowiada postanowieniom art. 217 ust. 2
pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zgodnie z planem przychodów i rozchodów stanowiącym załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXVI/188/17, przychody na 2017 rok zaplanowano w wysokości 2.560.855,86 zł
i obejmują one przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
(§ 952) w kwocie 2.000.000 zł oraz przychody tytułu wolnych środków (§ 950) w kwocie
560.855,86 zł. Rozchody na 2017 rok zaplanowano w wysokości 652.158 zł i obejmują one
rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek (§ 992).
Jak wskazano w piśmie Burmistrza Jedwabnego, na sesji w dniu 28.10.2017 r., Rada
Miejska nie przyjęła proponowanych zmian w budżecie Gminy, dotyczących podstawowych
wartości budżetu i polegających m.in. na zmniejszeniu planowanego deficytu budżetu Gminy.

W zakresie spełnienia ustawowych wskaźników dotyczących poziomu zadłużenia
wskazać należy, że zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Jedwabne na lata
2017-2027 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXVI/189/17
z dnia 10 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jedwabne na lata 2017-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 20172027, zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wyniesie 4.016.000 zł i uwzględnia planowany
na 2017 rok kredyt w wysokości 2.000.000 zł. Zaciągnięty i planowany do zaciągnięcia dług
Gmina zamierza spłacać do końca 2027 roku (w latach 2018-2027 nie prognozuje się
zaciągania nowych tytułów dłużnych). Od 2018 roku prognozuje się dodatnie wyniki
budżetów, które w poszczególnych latach będą służyły finansowaniu rozchodów tytułem spłat
zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu. W kolejnych latach zakładane są tzw.
nadwyżki operacyjne, czyli dodatnie różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi, uwzględniające wymogi reguły wydatkowej z art. 242 ustawy o finansach
publicznych. Z przedstawionych w Prognozie wartości wynika, że w roku 2017 nie zostanie
naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek
łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz
wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami do
planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych
dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku
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do dochodów ogółem budżetu. Z prognozowanych wartości wynika, że relacja ta zostanie
zachowana również w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy.
Zgodnie natomiast z przedłożonym tut. Izbie projektem uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2018-2030, przewidywane
zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku będzie niższe i wyniesie 2.856.000 zł, w związku z
zaciągnięciem w 2017 roku kredytu w kwocie 840.000 zł zamiast planowanych 2.000.000 zł.
Natomiast na 2018 rok zaplanowano w projekcie uchwały przychody z tytułu kredytów
i pożyczek w wysokości 2.000.000 zł, a zaciągnięty i planowany do zaciągnięcia dług ma być
spłacony do końca 2030 roku. Z przedstawionych w projekcie uchwały wartości również
wynika, iż w całym okresie objętym prognozą zachowana zostanie relacja, o której mowa
w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego

Katarzyna Gawrońska

