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Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Działoszyn
W 2010 roku kwota
zadłużenia Miasta i Gminy
Działoszyn z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiła 13 588 205,96
zł. Doraźna kontrola z Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi ustaliła, że na koniec
2010 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 3 057 941,13
zł, ponadto w 2010 r. została
wykorzystana
niezgodnie
z przepisami prawa subwencja oświatowa w wysokości
495 256,15 zł, która powinna
być wykorzystana w styczniu
2011 roku. Natomiast została ona wykorzystana niezgodnie z prawem na zapłacenie zobowiązań z 2010 roku. W związku z powyższym
do zobowiązań wymagalnych
należy doliczyć w/w kwotę.
Doliczając zobowiązania bieżące, na które składały się
m.in. niezapłacone faktury
i rachunki, faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2010
roku wyniosło ponad 20 milionów złotych.
Na marginesie należy
wspomnieć, że w 2010 roku
wykonanie budżetu nastąpiło z naruszeniem zasady
równowagi budżetowej poprzez powstanie deficytu,
który nie posiadał legalnego
źródła pokrycia. Konsekwencją powyższego była niemożność zrealizowania dochodów z tytułu części subwencji oświatowej w 2011 roku
w wysokości zaplanowanej
w budżecie, ponieważ część
tych dochodów została wydatkowana w 2010 roku.

W styczniu 2011 roku miałem problem z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli,
dlatego w dniu 03.01.2011 r.
w ramach upoważnienia Rady Miejskiej w Działoszynie
podpisałem umowę z Nadwarciańskim Bankiem Spółdzielczym w Działoszynie na
uruchomienie kredytu obrotowego na finansowanie
przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie

860 000,00 zł.
W wyniku bardzo wysokiego zadłużenia Miasta
i Gminy Działoszyn na koniec
2010 roku, chcąc zachować
płynność finansową w budżecie, zmuszony byłem do
zaciągnięcia w 2011 roku następujących kredytów i pożyczek, tj.: 2 018 094,18 zł pożyczka z WFOŚIGW na
wkład własny związany potrzebny na realizację projek-

tu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i
Gminie Działoszyn”, kredyt
w wysokości 3 207 443,08 zł
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (za poprzedniego włodarza) i kredyt w wysokości
6 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu niezapłaconych na koniec grudnia
2010 r. faktur, rachunków,
zapłatę zobowiązań wynika-

Kilka słów o umorzeniu pożyczki
W drugim roku mojej kadencji
w kwietniu 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi złożyłem wniosek o umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2006 roku
na realizację zadania „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Działoszynie oraz
budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi
dla wsi Szczyty”. Pozytywna decyzja Rady
Nadzorczej Funduszu zapadła 27 czerwca
2012 r. Żeby móc się starać o obniżenie
zadłużenia naszej gminy, musieliśmy spełnić pewien warunek: kwota umorzenia
musiała zostać przeznaczona na inwestycje związane z poprawą ochrony środowiska na terenie gminy Działoszyn.
Zdecydowałem, co znajdzie się
w załączniku inwestycyjnym, i swoje pro-

pozycje wprowadziłem do porządku obrad Rady Miejskiej. Mogliśmy dalej inwestować miliony w kanalizację. Zdecydowaliśmy jednak, że lepiej pieniądze z umorzenia przeznaczyć na termomodernizację
budynków publicznych. 30 sierpnia 2012
roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
podpisałem umowę umorzenia pożyczki
pod warunkiem przeznaczenia kwoty
umorzenia w wysokości 4 284 180,20 zł
na realizację ośmiu inwestycji w latach
2012-2015: termomodernizację pięciu
obiektów użyteczności publicznej: Szkoły
Podstawowej nr 1 w Działoszynie, Szkół
w Trębaczewie, budynku przedszkola nr 2
w Działoszynie, budynku Ośrodka Zdrowia
w Działoszynie oraz budynku biblioteki
i policji w Działoszynie, budowę kanaliza-

cji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lisowice – etap II, budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej w Szczytach wraz
z oczyszczalnią ścieków deszczowych, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej i Narutowicza w Działoszynie wraz
z oczyszczalnią ścieków deszczowych.
Duża część z w/w zadań została już
zrealizowana. W październiku tego otrzymaliśmy decyzję o częściowym umorzeniu
pożyczki. Po podjęciu stosownej uchwały
przez Radę Miejską w Działoszynie zadłużenie naszej gminy zmniejszy się o kwotę
2 647 081,03 zł.
Dzięki zainwestowaniu w termomodernizację nasze budynki użyteczności
publicznej zyskały całkowicie nowe oblicze oraz spadły koszty związane z ich
ogrzewaniem.

jących z podpisanych w poprzedniej kadencji umów
oraz
na
wykorzystaną
w grudniu 2010 roku niezgodnie z przepisami prawa
subwencję oświatową w wysokości 495 256,15 zł.
W czasie trwania mojej
kadencji
spłaciłem
10 209 267,79 zł zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek.
Częściowo
zrealizowałem
i rozliczyłem proekologiczne
zadania inwestycyjne wynikające z warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚIGW
w Łodzi. Pozytywne rozliczenie proekologicznych zadań
inwestycyjnych
przez
WFOŚiGW w Łodzi spowodowało zmniejszenie długu
Miasta i Gminy Działoszyn
o kwotę 2 647 081,03 zł.
W związku z powyższym zadłużenie Miasta
i Gminy Działoszyn z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wyniesie na koniec
2014 roku 15 632 935,89 zł.
Nasze zadłużenie z prawie
60% spadło do 39,97%.
Należy także wspomnieć, że w wyniku nieterminowych spłat rat kapitałowych i odsetek przez poprzedniego włodarza, dotyczących pożyczki, która podlegała warunkowemu umorzeniu, Miasto i Gmina Działoszyn utraciła prawo do
umorzenia pożyczki w kwocie 578 861,00 zł.

Biuletyn Informacyjny
Miasta i Gminy Działoszyn
nr 2/2014
Redakcja:
Do zredagowania biuletynu wykorzystano materiały przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn pod przewodnictwem burmistrza
Rafała Draba oraz informacje podawane
lokalnym mediom.
Zdjęcia: Przemysław Jagielski oraz archiwum Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn
Opracowanie: Marta Gniecioszek
Skład: PUWM „LAGAP” Pajęczno
Druk: PRO-MEDIA Sp. z o.o. Opole
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
Tel.: (43) 84 131 177, fax (43) 84 13 680
www.dzialoszyn.pl
e-mail: gmdzialoszyn@wp.pl

