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z dnia24 patdziernika 2016r,
ie6
i ui" Na podstawie artl 19 ust. 2 ustawy z dfia 7 paadziernika
1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednoliiy: Dz.IJ.
i zorcr. poz. 56r) oraz art.9l ust. 2

!,iir,,i

ustawy

z dnia-27

siQtpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. tJ.
z20l3r' poz' 885. zlf.z\. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku prezydenta
Miasta Gdyni

w sprawie wydania ot'inii o mozliwoSci splaty kredytu
* *yrokosci 70.000 .000 ;l Sklad orzekaiqcy Regionarnej rzby obrachunkowej *
Gdurirk.ron
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1) LucjanDlugosz
- przewodnicz4cy
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2) Malgorzata Kopor,lyicz
3) Elzbieta Kuzyniak
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moitiwosd splaty kredytu

-posiada
70.000.000 zl na wardnkach okresronych
we wniosku.
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wysokosci

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 29, wrzesnia 2.016 roku, znak K8.3051.1
.2016 prczydent Miasta
Gdvru zwr6cil sig o wldanie opinii dotyczqcej mozliwosci
sptaty kredytu w wysokosci
70'000'000 zt plano.tfl":go do zaciqgnig.iu, przeznaczitt#iitJpree;.^srq
zaciqgniglych zob owi yb,afi .
Przewidywane sa nrastgpui
4ce warunki zaciEgnigcra kredytu:
wyplatakredytuf w 2016 roku,
splata rat kredytir: w latach 2020 _ 2026,
splata odsetek o{ kredytu: w latach 2An _ 2026,
zabezpieczenie ilredyu: weksel wlasny in blanco
wraz zdeklaracj4 wekslow4.
Prezvdent Mii*i^iyslenyjac rvylanie powylszej
opinii dziatat na podstawie
9
uchwalv Nr XV/308,?9!t.*{{ Miasta
Gdyni z dnta3O grudnia 2015 roku w sprawie
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budzetu Miasta Gdyni la20l6 rok.
Na podstawie sporTqdzonej..i przeslanej informacji o
sytuacji finansowej Miasta
Gdyni Sklad orzekajlroy ustalil,
po uzyskaniu przez Miasto wnioskowanego

kredytu, zadtuzenie
591.532.809
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faiasta Gdyni na koniec 2016 roku bgdzie wynoslo

wyniku
posiadanych dokument6w, sklad orzekajEcy
^:*:f
w latach 2016 - 2026, roczna kwota splaty rat zobowiwuh *ri, srwierdz il, Le
, nareznymi
odsetkami, liczdna,w rjlacji do prognozowarych
dochod6w rocznych jest w ka1dym
roku nizsza niL to*litt.lny limit wskaznika splat
zadlutenia z powy*szych t5rtul6w
dla Miasta Gdyni wvlipzonv na_
rok zgodn ie z art. 243 i 244 ustawy z dti,a
-dany
27 sierpnia2}}9r. o finalrsach publicznych.

ponadto Sklad Orzekalqcy stwierdza, ze dopuszczdlny wskaZnik sptaty
zobowiqzafi oraz dopuszczalna kwota splaty w poszczeg6lnych latach bEdA
ksztaltow aly s i g nastgpuj 4co :
w roku 2016 - 7,58o , dopuszczalna kwota sphatbgdzie wynoslla 105.012.994 zl,
wroku 2017 - 8,390 , dopuszczalnakwota splatbgdziewynosfltra 115.807.493 z\'
w roku 2018 - l},g3oh, dopuszczalna kwota splat bgdzie wynos[la 15I.874.925 zl,
w roku 20lg - 12,32oh, dopuszczalna kwota sptat bgdzie wynos[la 172.406.263 zl',
w roku 2020 - I4,78o , dopuszczalna kwota splat bgdzie wynosi1a206.603.499 z+'
w roku 2021 - 13,90yo, dopuszczalna kwota sptatbgdzie wynosila 199.192.753 zl,
w roku 2022 - 13,560 , dopuszczalna kwota splat bgdzie wynodil a 199 .190.297 zl,
w roku 2023 - I3,Igo , dopuszczalna kwota splat bgdzie wynoqila 198.532.472 zt',
w roku 2024 - I3,27oA, dopuszczalna kwota splatbqdzie wynodita204.687.45l zl,
w roku 2025 - 13,260A, dopuszczalna kwota spt,atbgdzie wynoqila2I0.923.083 zl,
w roku 2026 - 13,43oh, dopuszczalna kwota sp\atbgdzie wynoqila218.972.077 zl.
Bior4c pod uwagg ciqaqce na Miescie Gdynia zobot\iEzania, po uzyskaniu
w 2016 roku wnioskowanego kredytu, opieraj4c sig na spor+Sdzonej ptzez Miasto
informacji o sytuacji finansowej jednostki w 2016 roku i lalach nastgpnych, Sklad

Orzekajqcy stwierdzit, 2e \1czna kwota splat rat zobowiqiah wtaz z naleinym
oprocentowaniem, w okresie splaty wylei wskazanych zobowi4lah,bgdzie wynosita:
w roku 2016 kwotg 93.012.625 zl,
w roku 2017 kwotg 97.448.3I9 zN,
w roku 2018 kwotg 111.848.319 zl,
w roku 2019 kwotg 108.948.319 zt.
w roku 2020 kwotg 76.548.319 zl,
w roku Zl2IkwoIE 71.048.319 zl,
w roku 2022kwotE 84.148.319 zl,
w roku 2023 kwotE 47.048.319 zl,
w roku 2024kwotg 45.048.319 zl,
w roku 2025kwotg 24.439.960 z+,
w roku 2026kwots 9.409.960 zl.
Por6wnuj4c wielkoSd przewidywanych splat zobowiqzap, Miasta z pouylszych
A^
l:,^^,^-^^1^
t5du16w w latach 2016 - 2026 z mozliwoSci4 wynikaj qcq z art. 243 ustawy o finansach
publicznych, Sktad Orzekajqcy postanowitr jak w sentencji.
shu?y odwolanie do Kolegium Regionalnej lzby
dnia jej dotEdTenia.
obrachunkowej w Gdarisku w terminie

Od niniejszej uchwaty
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