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§kladu Sr*kejqcęo Fęionelnei lab;- Obrachrnkowej ł Poznaniu

t dnir !5 lutego 2019 roku

rr sprurri€; rr3dania na \r nio§€L poż}czkobiorq opiniitl lnożlirrości spłat} rr nitrsltrrłanei poĄczki,

SL}ad Orrcha,iac1 Regionnlnej lzb1 Obrachunkotej rr Ptrznaniu }!_\łucłon) Zarządzeniem

\r J/]f}!6 Prezcx Rtgionalnej lzb1 Obrachunkowej rr Poznaniu z dnia ]8 stvcznia ]0ló r, ze zmiananti rr

ostrbach:

Plzerrcldnicząca:

c'llDnk§§ ir,:

Danuta Srezepańska

zdzisłarł Drost

l{al3orzata Okrent

r|zialtiłc na pŃ§ta\\ i€ an. l] pkt, l i nn. 19 ust, ] u ati},e dnia 7 pażdziernika l99] r. o regirrtlalll.r,ch

lubach t,hriic hunLtlrl r ch 1Dz. t-l. z ]0ló r., poz. 5ó l . z późn, zm. ) u zrr iązku z ań.9l ttsl.: uslił\\} źd ia
]- si(,rl]|i.. ]00O r, rr l]łanssch publicznlch (Dz. t]. z 2017 r, Jxrz, :077. ż Ńźn, znr.). rr zrr iązkrr z

rrrlirlrLicnt \\'óita Onlinr Krzęnrienierr.r z dnia ]9 stlcznia 1019 r, {§pl}§ § dniu j0 §l\c;nis hr,l 11

-ptłtr ic rlrrlania opinii doi\c7a§ej ntt,lźlitości spłal} poĄczki dlugt*ermiłrrrr e.i z Wderródzlicgo

lltndttiztl Othrolt1 Śrcxlorr isla rr Poznaniu rł lączncj lrrorie 5.000,000.- zl na realizację zadania pll.

-.Budorra sieci kanalizacji sanitanlcj z pr4.kanalikami rv m iejscorr ośc i Micrzcjeuo, Oporórłko. Opororr o

gm. Krzemienierło *raz z horektą zestarr ienia sPlał zoborł ięzań {rłpll,tr rł dniu 6 lur} 30l9 r_}, §:traż6:

opinig pozytlrł,ną

tr ntoźlirłości splal1 rej poĄczki,

Uz,ĄsADNleNtE

\nalieujac htldZet Grnin1 Krzelnienierro na 30l9 r. trraz sprarł,ozdanie o stanie robr,lrr iązań Jednostki Sklad

l )r/gk jąc] strr ierdza co nasłępuie:

\\ hudźcaia |]a ]0l9 r. (§RdluB stantl na dzieri złożenił rrniosku} ustslonr zo5t8ł} dochod1 rr krrtrcie

_i_r..|-11,jiJO-OT zl r,rraz u.rdatki rr [tocie _i5..lj l._]00-0] zl. Plantrrranr dęfiu.r,r budżęru rrlłosi 1.000,000.00

zl i nla ztrstai slingnsrrrran}. przl,chodanri z trtułrr pol1czek i lredlttirr zaciagnięrlch na 6nltl krajorrr nr,

Przlchcldr zaplantrrrano rł krrocie 5,000,0{0.00 zl z tltułu po^ §zek i Lredrlrirr zaciągniętych lra nnlt]
l,rajorrrłl. {lozchodr rr krrocit 3.000,000.00 zl przezłaczono nł splatę zoborr iązań z rlrułu poĄczek i

kredlrós .

O zaciągniętiu poĄczki rr Wojesódzkim Funduszu (thronv Środorł iska i Gospodarki Wodnej rr Poznaniu

Rada zdec_r dorvala Uchrlatą Nr lVl3 l/20l9 z dnia 28 sq.cznia 30l9 roku.
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lrrzedmiotorła uchrłałr je* jed}-Ę pCIdjęq * młu bieĄc5m uch§słą dĘł}.gącą ;aiiąg§ięeie kred}lóri,

poĄcżRk i emisji obligscji, Jednasrk§ nie posiada transz krcdlrórr. poż!§zeli. obIigacji rwnikająąch z

tlchrral rr sprarr ie ich zaciągnĘia;emlsji podjęqch w tatach rlbitgr_l-ch,

\\ \\ ieloletniej Prtlgnoz1 finanscrr e,i Orniny Krzemienieqo na laia :0lq_]0]8 rr roku l0lg plłnu,ie się

1rrzl chr"'d} Z t}tulU kĘd\tiir{. poĄcaet i emisji obligacji komunalnlch rł ląl-ar!,i krrrtie 5,000,000.t}0 zl,

\\ btrdżecie na ]0l9 rłrk ns zarlaDir po, -B$do\rn sieł:i han*lizałli tanitarnej ł prłLó}ralilami !!

rllic-iicorrt'ści lll ierzc.ierr tl. f)1xlrtirr kc. Opororro gm, Krzemi€nier1o* zaplanorrano rr.-datki rr krrocie

i, |.ł-ł.65_i.(}0 zl,

Ptzednliolorłt adanie ujęl§ jest rr lłieloletniej Prognozie Finan:orrej (ln.kaz prłedsięrr zięe ) ina jego

rćaIizae.ię (t! lamch ]1) l6-]0]0} zaplanorrano łącme nahtad1, finan§o\le \§ krłocie l0.]]9.9]4.59 ż1 r! :0lg
rohu * §. l.ł4,ó5j.00 zl,

ż Wieloletlliej Prognozie Fiflansó$ej gminy Krzemienierło na lala ]0l9-]0]8 1u pou.iązanirr z
objaśrieniłnli prąjęł,ch warlości * WPF) ry,nika. że dług u-edłu_e slanu ł9 dzień.31.1?.?018 *1nosi
l+,T.ł:.j18.09 zl, ljrvz.ględniajqc planorrłne do zaciągnięcia rł 30l9 po,},cłki i kf€d}t 15,000,000.$0 zl)
oraz spłatr rohłu,iązań (3,000.000.00 zł) planołall,dlug na konicc 10l9 r, rł"rni*sic ló.74],j l8.09 zl.

\Ą gl zestarrienia (inlinr relacja t_rrtikąiąca ł ar1.743 uslarł1 z dnia 37 sierpnia ]009 r. tł filulsach
pLrblicrnrch (z l,rtU{U 5pl5Ę oPi§ió§alrć.i ptłź,vczLi) rl latach ]0IQ- ]038 ksałhuje się nłstęprljało:

\l s[ażnll §pła!! zoborr iązłń 1rat1 -odsetki
Ró\ dmhod1 i
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Maks} móln), linlk §plet. i, §rćddis
arylnrĘtvcżna z lrżcch lar poprzedz,rjac_rch

rok budźetorr.v rrl liczona xg an. 3łi
u$a\! }, o l'inansach public,rnlch
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\Plntł łlPiniirrranej pozrE7ki n§stąpi * latach ]0]0-f,0]8. a rłvdarki najtj obsluge bedą p6noszónć od r6kll
:0ls

oiltt,,ltzłtc się do rrl nrłrglirr d t!!żac}§h spłatr zoborr iąlali Jednłyli rrlnikającvch z art. ].l]
ttrtłlrr z dtria ]j sierpnia ]009 r, ł linansaclr prrhlicznvch tr$kazać n§leż\. że porr inna z,cr$lać &łciró\r*n3

rellcja. o htÓĘ morra § N'm prżepisie (rr prł.p8dku realizasji b§dźeió$ * latach 30lg - 3028 na plziotnie
przerłidl,rran1,1rr rr prr.edlożonej przez Jednostkę s1,.rnulaeji}.



§kład Ordrąiąę ** n}" ee rł dniu 1.1,13,3018 r. §ejm łehrrłlił ustawę § zrniłnie u$ałł,1,o

ilnansach publicnyt& 0m BiddĘ,§fu innych ustarł (Dz U, z 30|8 r. poł. 3500) }. kłóń rr cszla rł 4tie z

rlniem ! sqcmia !0l' f$ttĄ ł rerrrin1 ztstcśo§.*oin posrczególnyłh anienionlch prmpisół olrreŚlono ll

,n, 7.'0 l§j usĘlł!. W usurłic rł!,*lirninorłano l ind;rvidualn*go u *lrałliko zadłużenia jednostelt

samcrządu te§tań&lnęgo dachady ze sprz§dił maiątku jako elemenlu poprałiając=go możlirvość splaq,

żsdlużęBia §rrz r§tdłui§no z 3 do ? lat łkres. z którcgo liczan5 jeł limit spłcty ZedIuagńi&. l_isl§\ł§

rrmnżlirria ukże §plalę i§tnićjące8o zadłużenia J§T nowlm dlugiem, o niżsrlch koszłach obslugi oraz

,l cz-eitl ie.jszi1 splatę zldlużenia 2 rrłasnrch śradkót firransoulclr orał rtolnl,ch śroł{kóu z tl,tulu rorliczenia

zluia gll iet1 ch ztrlrrlrr i4zali.

Liniitenl rplat1 zadlrrźeniir Ędą objęts nie tlł[t-l odselhi r-rrl zib{)tl iążłn dlttZltlch. ale rr szr rakir'

u r r]alLi lra tlbslugc dlugu J§ 1 _ nr, in. prlrlr izje rl zrr iąrku y udzielenicnr l*redlru cz1 pożl czhi.

\lajac p{r\_\ źsze nfr §eg|ędzie §Lład Orłekajap1 §}rłża ópi|rię. żś Cmi|ta Krzenrienierro ma tltr,rżli*tlść

splalr u nicskotlanej poĄczki-

9oucłeohl od niniejszej uchwal1, §kladu orzekłjatćgo §luą odlł,olanie do }iolBgium lzb} $.tcrnini€ 14 dlli od

Llar5 je_i doręczenia_


