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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia L1 lutego 2013r.
w sprawre opmrr o:

o możliwościsfinansowania

planowanego deficytu budżetowego
określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Sztumie na
2013

roĘ

z

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
paźdztemika t992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity;Dz.
U. z 20I2r. poz. 1 1 13) oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia Ż009r.
o finansach publicznycb,(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 zpóźn. zm)

Na podstawie art. 13 pkt 10 w związku

Skład OrzekEący Regionalnej lzby obrachunkowej w Gdańsku w osobaeh:

1. Zygmunt Bach
2. Alicja Srubkowska
3. Roman Fandrejewski

.

-

przewodniczący
członek
członek

porytywnie opiniuje możliwośćsfinansowania planowanego deficytu
budżetowego określonego w uchwale budżetowej gminy Szfum na rok
2013.

W dniu 9

stycznia 2013 roku wpĘnęłado Regionalnej Izby
obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr XXvIl247l20I2 Rady Miejskiej w
Sztumie z dniaŻ9 grudnia2012 roku w sprawieprzyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy Sztum na Iata 2013-2018 oraz uchwała Nr
XXYI|248{20I2 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012 roku w
sprawie budzetu gminy Sztum na2013 rok.

z uchwĄ

budzetowej prognozowane na 20I3r. dochody
gminy ustalono w krvoe.ię 5+6373Ax Ą w tym;_doehody bieżące 49-985-t43 zł
oraz dochody majątkowe 4.652.564 zł. Planowane wydatki budzetu gminy
ustalono natomiast w kwocie 65.808.516 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie

Jak wynika

50.565.I53 zł orazv,rydatki majątkowe w kwocie 15.243.363 zł.
Z powyższych ustaleń wynika' że na rok 2013 został zaplanowany deficyt
budzetowy w kwocie 11.170.809 zł, jako róŻnica pomiędzy prognozowanymi
dochodami, a ustalonymi wydatkami.
Zaplanowany na 2013 rok deficyt budzetowy w kwocie 11.170.809 zł
planuje się w całości'sfinansowac przychodami pochodzącymi z nadwyŻki
budzetow ej z lat ubiegĘch.
Taki sposób sfinansowania deficytu zgodnyjest z postanowieniami art.21]
ust. 2 pkt 5 ustawy z dniaL7 sierpnta}})9r. o finansach publicznych.
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Załączril<tem Nr 1 do uchwĄ Nr XXVI/24712012 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 29 grudnia2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletlriej Prognozy
Finansowej dla Gminy Sztum na |ata 2013-2018 prryjęto prognozę dfugu
obejmującąlata 2013_2018. W prognozie tej określono, iż na koniec 20l3r.
Gmina Sztum nie będzie posiadała dfugu z Ętlilu zaciryniętych kredytów i
poŻyczek Również
latach następnych objętych prognozą gmina nie
przewiduj e zacirynięcie kredytów i pożyczek powodujących powstanie długu z
tego tytufu.

w

od niniejszej uchwĄ słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby
obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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