REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwah Nr406/2019
z dnia 26 listopada 2019 r. Skladu Orzekaj^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o mozliwosci splaty kredytu przez Gmin^ Nysa
Na podstawie art. 19 ust. 2 w zwi^zku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.)

Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Arkadiusz Talik - przewodnicz^cy
Iwona Frahczuk
Klaudia Stelmaszczyk
pozytywnie opiniuje mozliwosc splaty kredytu przez Grnin^ Nysa

w wysokosci 8 220 000 zl

Uzasadnienie

Burmistrz Nysy wyst^pil do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z wnioskiem o
wydanie opinii o mozliwosci splaty planowanego do zaci^gni^cia kredytu dlugoterminowego
w wysokosci 8 220 000 zl z przeznaczeniem na wyprzedzaj^ce finansov/anie zadan

inwestycyjnych:
1.Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wroclawska Rynek, Celna
wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego,
2.Poprawa plynnosci ruchu w subregionie poludniowym poprzez budow^ i przebudow^
kluczowych drog prowadz^cych do stref inwestycyjnych i granicy panstwa - budowa drogi
w ulicy Kaczkowskiego i Brodzihskiego w Nysie,
3.Budowa drog i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemyslowego WSSE
,,Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obr^bach wsi Radzikowice i Goswinowice - Etapl,
4.Zabezpieczenie obszarow chronionych Gminy Nysa — obszar Natura 2000 Forty Nyskie poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego,
-realizowanych z udzialem srodkow pochodz^cych: punkty 1-3 z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014-2020, a punkt 4 z Programu

Operacyjnego Infrastruktra i Srodowisko na lata 2014 - 2020.
Dokonujqc oceny stanu zobowi^zah Gminy Nysa uwzgl?dniono wielkosci okreslone m.in.:
-w uchwalach Rady Miejskiej w Nysie:
-Nr V/60/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2019 r.
(z pozn. zm.),

-Nr V/59/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2019 - 2034 (z pozn. zm.),
-Nr XIV/241/19 z dnia 25 wrzesnia 2019 r. w sprawie zaci^gni^cia przez Gmin^ Nysa
dlugoterminowego kredytu na wyprzedzaj^ce finansowanie projektow unijnych,
-informacji z dnia 7 pazdziernika 2019 r. o zobowi^zaniach finansowych Gminy Nysa
sporz^dzonej na dzieh 30.09.2019 r. oraz informacji o zobowi^zaniach planowanych do
zaci^gni^cia, w tym takze innych zobowi^zah zaliczanych do tytulu dluznego, o ktorym
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mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zwi^zanych z przedmiotem
wniosku wraz z informacja uzupelniaj^c^ z dnia 8 listopada 2019 r. oraz jej sprostowaniem
z dnia 13 listopada 2019 r.,
-informacji z dnia 15 listopada 2019 r. o zobowi^zaniach finansowych Gminy Nysa z tytulu
umow wsparcia.

W tym stanie Sklad Orzekaj^cy ustalil, iz w uchwalach Rady Miejskiej w Nysie:
-Nr V/60/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2019 r. (z pozn.
zm.), zaplanowano przychody w kwocie 60 105 078,23 zl, w tym z tytulu planowanych do

zaci^gni^cia kredytow i pozyczek na rynku krajowym ( 952 klasyfikacji budzetowej) w
wys. 32 000 000 zl oraz z zaci^gni^tych pozyczek na finansowanie zadan realizowanych z

udzialem srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej ( 903 klasyfikacji
budzetowej) w wys. 13 381 657,07 zl,
-Nr V/59/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2019 - 2034 (z pozn. zm.), zaplanowano w 2019 r. przychody w wys.
60 105 078,23 zl, w tym z tyt. pozyczek, kredytow, emisji papierow wartosciowych w

kwocie 45 381 657,07 zl.
Powyzsze wielkosci powi^zane s^ z przedmiotem uchwaly Rady Miejskiej w Nysie
Nr XIV/241/19 z dnia 25 wrzesnia 2019 r. w sprawie zaci^gni^cia przez Gmin^ Nysa
dlugoterminowego kredytu na wyprzedzaj^ce finansowanie projektow unijnych, w ktorej tresci
zawarto postanowienia o zaci^gni^ciu zobowi^zania w wysokosci 8 220 000 zl z
przeznaczeniem na wyprzedzaj^ce finansowanie zadan inwestycyjnych wyszczegolnionych w
przedmiotowej uchwale wskazuj^c jako zrodlo splaty zobowi^zania srodki pochodz^ce z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa-Opolskiego nalata^2014-2020 lub z Funduszu Spojnosci na rzecz
realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktra i Srodowisko na lata 2014 - 2020. Jak wynika
z przedlozonych informacji zobowi^zanie zostanie splacone w 2020 roku.
Zgodnie z uchwal^ Nr V/59/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2034 (z pozn. zm.), planowana l^czna kwota

dlugu Gminy Nysa na koniec 2019 roku wynosi 133 981 657,07 zl. W odniesieniu do danych
przedstawionych przez jednostk^ w powolywanej uchwale Nr V/59/19 Gmina Nysa spelnia
relacje, o ktorych mowa w art. 243 oraz 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Oceniaj^c sytuacj^ finansow^ Gminy Nysa w okresie splaty zobowi^zania mozna
stwierdzic, ze Gmina Nysa spelnia wymog z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Niezaleznie od powyzszego w swietle zmian wprowadzonych w ustawie o finansach
publicznych w szczegolnosci w zakresie ustalania w kolejnych latach budzetowych
dopuszczalnego poziomu splaty zobowi^zan przez jednostki samorz^du terytorialnego wskazac
nalezy, ze indywidualnej ocenie i biez^cej analizie powinna podlegac zdolnosc jednostki
samorz^du terytorialnego do splaty zobowi^zan zaci^gni^tych i planowanych do zaci^gni^cia,
z uwzgl^dnieniem zawartych przez Gmin^ Nysa umow wsparcia z Agencj^ Rozwoju Nysy
Sp. z o.o. (obj^cie w zamian za wklad pieni^zny nowych udzialow w podwyzszonym kapitale
zakladowym Spolki). Tym samym zasadne jest, aby na biez^co analizowac sytuacj^ finansow^
jednostki, w tym zdolnosc do zaci^gania i splaty nowych zobowi^zan, w aspekcie wykonanych
i prognozowanych wielkosci wplywaj^cych na ustalenie w kolejnych latach relacji okreslonej
w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
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W tym stanie Sklad Orzekaj^cy postanawiaj^c jak w sentencji akcentuje, iz mozliwosc
splaty planowanego do zaci^gni^cia zobowi^zania warunkowana jest realizacj^ dochodow,
wydatkow, przychodow i rozchodow na poziomie zawartym w wieloletniej prognozie
finansowej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej

uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie
14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.
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