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SkladuOrzekaj4cego
Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Gd
z dnia9 marca2011r.

-03-| 6
2011

w sprawieopinii o prawidlowoSciplanowanejkwoty dlugu Gminy Sztumw latach 20112020.
Na podstawieart. 13 pkt 10 w zwi4zkuz art. 19 ust. 2 ustawyz dnia 7 paZdziemika
(Dz. U. z 2001r.Nr 55, poz.57'7z p62.zm.)
1992r.o regionalnychizbachobrachunkowych
orazad. 230 ust.4 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z pozr,. zm.), Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunlowej w Gdarisku
w osobach:
1. El2bietaKuzyniak
2. MalgozataKopowicz
3. LucjanDlugosz

-

przewodniczqca
czlonek
czlonek

pozytywnieopiniuje planowanqkwote dlugu Cminy Sztum wynikaj4c4 z planowanych
zobowi4zari.
UZASADNIENIE
W dniu 27 stycznia2011r.RadaMiejskaw Sztumieuchwal4Nr lV/l6l1l ptzyiela
Wieloletni4PrognozQ
FinansowqGminy Sztumna lata 2011-2020,a uchwal4Nr Iv/l7lll
przyjQlabudzetGminy Sztumna 201I rok.
Jak wynikaz uchwalybudzetowejplanowanena 2011rok dochodyGminy wynoszq
52.357.763zl, zaS wydatki stanowi4kwotQ 60.359.937zl. Planowanydefic]'t budzetu
w wysokoSci8.002.174zl postanowiono
pokryi przychodami
pochodz4cymi
z kredydw lub
po2yczekotuz z nadwy)*r budZetuz lat ubieglych.Planowaneprzychodybud2etuGminy
ustalono w l4cznej wysokojci 8.002.174zt. W budzeciena 20ll rok nie zaplanowano
rozchod6w.
W zalqcznikuNr I do uchwalyRady Miejskiej w Sztumiew sprawieWieloletniej
PrognozyFinansowejGminy Sztum na lata 2011-2020przyjQto,iz na koniec 2011 roku
zadluzenieGn ny z t,,tulu zaci4gniQtych
zobowiqzaibqdzie wynosilo 1.600.000zl, co
planowanlch
stanoui3.03oo
natenrok dochodo\a.
W latach2012-2013wskaZnikzadlu2enia
bEdzieksaattowalsignastQpuj4co:
- $ 2012roku- l.2goozaplano\\Mych
na lenrokdochod6w
budZelu.
- w 2013roku - 2,96%zaplanowanych
lla teniokdochod6wbudzetu.
W zwiqzku z poryzszym Sklad Orzekaj4cy stwierdzil, ze dlug jednos&i
w powyzszymokresienie przekraczakwoty okreslonejw art. 170ustawyz dnia 30 czerwca
2005r.o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 241,poz. 2104z poZn.zm.) w zwrqzkuz ar1..121
ust. 8 ustawy z dnia,2'1 sierpnia2009r. PrzepisywprowadzajAce
ustawQo finansach
publicznych(Dz. U. Nr l5'7, poz. 1241z p6in. ^n.), kt6ry stanowi,ze l4cznakwotadlugu
jednostkisamorz4du
terytorialnego
na koniecroku budzetowego
nie mozepzektoczyC6jyo
planowanych
w tym roku dochod6w.
Dokonujqcanalizy danychzawartychw uchwalew sprawieWieloletniejPrognozy
Finansowejbior4c pod uwagqplanowanew 2011roku przychody z tytulu kred)'t6wlub
pozyczekw kwocie 1.600.000zl, Sklad Orzekaj4cystwierdzil,ze l4czla kwota splat rat
zobowi4zaliwiaz z ialeznyn oprocentowanien
or:rzlotcncjaln4splat4zobowi?gi{iz tytulu
udzielonychporqczeir,
wynosi:

Eb

- w 2011roku 0,48%planowanych
naten rok dochod6wbudzetu,
- w 2012roku- 3,18%planowanych
na tenrok dochoddwbudzetu,
- w 2013roku- 3,43%planowanych
na tenrok dochod6wbudzetu.
Nie zostaniezatemprzekoczonywskaznikokreslonyw art. 169 ustawy z dnia 30
czerwca2005r. o finansachpublicznychw zwiqzkt z art. 721 ust. 8 ustawyz dnia 27 sierpnia
2009r. Przepisy wprowadzaj4ceustawQo finansachpublicznych, kt6ry stanowi, ze l4czna
kwota przypadaj4cychw danym roku budzetowymsplat rat kredlt6w, pozyczek, wykupu
papier6w waxtosciowychvfiaz z rtaleznymoprocentowaniemoraz potencjalnychsplat kwot
wynikaj4cych z udzielonych poteczef orcz gwarancji nie moze przekroczyt, l5yo
planowanych
na danyrok budzetowydochod6wjednostki
samozqduter,'torialnego.
W 2014 roku relacja l4cznej kwoty splaty dlugu do planowanychdochod6w wynosi
ptzy doptszczalnym
3,13o/o,
na ten rck wskaznikusplatw wysokoSci
3,23%obliczonymjako
Sredniaar'.tmetycznaz ostatnich tizech lat dla relacji dochod6w biez4cychpowigkszonych
o dochody ze sprzedet;tymaj4tku oraz pomniejszonycho wydatki biez4ce do dochod6w
og6lembudzetugminy.
W dalszych latach objQtychprognoz4 kwoty splat nie pEekocz4 dopuszczalnych
g6mychlimit6w.
Wobec powyzszego Sklad Orzekaj{cy stwierdza, ze nie zostanie przekoczony
wskaZnikokeslonyw art.243ustawyz dnia27 sielpnia2009r. o finansachpublicznych.
Maj4c na uwadze wyzej przedstawioneustalenia Sklad Orzekajqcy stwierdzil, ze
lqcznakv,/otadlugu Gminy Sztumna koniec roku w okesie od 2011 do 2013 roku nie
przekoczy granicy okeslonej art. I 70 i art. I 69 usta y z dnia30 cz*rvvca2005r.o finansach
publicznychw zwiezku z ut. 721 ust. 8 ustawy z drj.a 27 sierynia 2009r. Przepisy
wprowadzaj4ceustawQo frnansachpublicznych.Natomiastw latach 2014 -2020 ne znstane
przekoczo-nydopuszczalnywskaZnikokredlorryw art. 243lstary z dnid27 qiery4ia2009r.
o finansachpublicznych.
Bior4cpoeyzszepod uwagESkladOrzekaj4cy
postanowiljakw sentencji.
Od niniejszej uchwaly sluZy odwolarie do Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunkowej
w Gdariskuw ci4gu14dni od dniajej dorgczenia.
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