
 

  BANK SPÓŁDZIELCZY w Nowym S ączu 
                               

Załącznik nr 1.5  
do Instrukcji kredytowania 

jednostek samorządu terytorialnego  
 

DOKUMENTY NIEZB ĘDNE DO OCENY WNIOSKU KREDYTOWEGO NA SFINANSOWANIE N IEDOBORU 
BUDśETU JST 

 
Dokumenty składane są w postaci kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, lub 
udostępniane do wglądu pracownikowi Banku. 
 
 Regon. 
 Gminy - regulamin organizacyjny, w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta. 
 Dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST. 
 (nie dotyczy gmin) 

Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazanie członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności 
prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i poŜyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. 

 Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego. 
 Karta wzorów podpisów. 
 Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwalenia budŜetu na obecny rok budŜetowy 

wraz z  
informacją o stanie mienia komunalnego.  

 Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i kredytów krótkoterminowych 
zaciąganych przez organ wykonawczy JST w roku budŜetowym, o ile zapis ten nie jest zamieszczony w projekcie 
uchwały budŜetowej lub w uchwale budŜetowej. 

 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o 
regionalnych izbach obrachunkowych - o moŜliwości spłaty kredytu. 

 Do wglądu sprawozdanie opisowe organu wykonawczego z wykonania budŜetu za ostatni rok. 
 Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok. 
 Roczne sprawozdania z wykonania budŜetów, za dwa ostatnie lata, oraz za ostatni kwartał, sporządzane na załącznikach 

do rozporządzenia Ministra Finansów:  
a) sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie, 
b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń.  

 Zbiorcze bilanse jednostek budŜetowych za dwa ostatnie lata. 
 Opinie RIO o wykonaniu budŜetów za dwa ostatnie lata. 
 Inne dokumenty uznane za niezbędne do analizy kredytowej: 

 
 
 

W przypadku wystąpienia o kredyt po półroczu: 
 Do wglądu informacja organu wykonawczego z przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze. 
 Opinia RIO do w/w informacji, zgodnie z terminami sprawozdawczości. 
 Sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze: 

a) sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie, 
b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń, 
zgodnie z terminami sprawozdawczości. 

 

 
 
 
 


