
/ Uchwała Nr 017/927 stD fi|a20

Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 29 stYczni af020 r.

w sprawie opinii o:
. możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale

budżetowej Rady Gminy Stary Targ na rok 2020'
. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na |ata2020 _2028 wynikającej

z planowanych i zaciągnięĘch zobowiązań.

Na podstawię art. 13 pkt 1O w rwiązku z art.l9 ust. 2 ustawy z dnia 7 puździemika |992 r.

oregionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.ll.z2019 r. poz.2l37) oruz att.230

ust.4 i art.f46 ust.3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:

Dz. U. z20I9 r. poz.869 zpóżn. zm,)

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska

2. Marian Kujawski

3. Elżbieta Kuzyniak

. przewodnicząca

. członek

. członek

. pozytywnie opiniuje możliwośó sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego

w uchwale budżetowej Rady Gminy Stary Targ na rok 2020'

. pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na |ata2020

. 2028 wynikaj ącej z pla nowanych i zacią gniętych zob owiązań.

VZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2019 roku Rada Gminy Stary Targ podjęła uchwałę Nr XIII/90/2019

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ oraz uchwałę

Nr XIII/91/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2020.

Jak wynika z uchwaĘ budzetowej prognozowane na rok 20f0 dochody budzetu Gminy Stary

Targ ustalono wkwocię 34.fI6.837 z,t, wtym: dochody bieżące wkwocie 27.804.309,05 zŁ oraz

dochody majątkowe w kwocie 6.412.527,95 zł. Wydatki natomiast ustalonow kwocie 34.947.960 z,t,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 27.|57.525,38 zł, orazwydatki majątkowe w kwocie 7.790.434,62

zł.
Zap1anowany na rok 2020 deficyt budżetowy w wysokości73l.|23 z-ł planuje się sfinansowaó

w całości przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki.

Taki sposób sfinansowania planowanego deficytu budżetowego zgodny jestz postanowieniami

art. fl7 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zap|anowane przychody w wysokości 3.500.000 ń, pochodzió będą z zaciągniętych pożyczek

i kredytów. Zap|anowane rozchody w wysokości 2.768.877 zł prizeznaaza się na spłatę pożzyczek
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otrzymanych na finansowanie zadań realizowanychzudziałęm środków pochodzących z budzętu UE
wkwocie |.306.602 zł oruz na spłatę otrzymanych krajowych poiyczek ikredytów wkwocie \

I.46f ,f75 zł,
Załącznikiem Nr 1 do uchwaĘ XIII/9012019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Stary Targ, obejmującą |ata: f020 - 2028, przyjęto iz na koniec 2020 roku
zadtużzęnię gminy zĘtu|u zaciągnięĘch kredytów ipoŻyczek będzie wynosiło II.089.748,f7 zN, co
stanowić będzie 32,4|yo prognozowanych na ten rok dochodów.

Dokonując ana|izy danych zawaĘch w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy

finansowej, biorąc pod uwagę ciĘące na Gminie Stary Targ zobowiązania zsułu zaciągnięĘch
wcześniej zobowiązań, po uzyskaniu w roku f020 zap|anowanych przychodów w wysokości
3.500.000 zł, Sktad otzekający stwierdził, żę w 2020 roku wskaŹnik spłat wyŻęj wymienionych
zobowiązan wyniesie 8,2Loń, przy dopuszcza|nym na ten rok wskaŹniku sptat wwysokości 8,2IYo.
Również w latach 202|.2028 wskaźnik planowanych spłat zobowięafi nie przek'tacza

dopuszczalnych wysokości. ,

Wobec powyŻszego Skład orzekający stwierdza, źze nie zostanie przekroczony wskaźnik
określony w art. 243 ustavty o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

od niniejszej uchwĄ Składu orzekającego służy odwołanię do Kolegium Regionalnej Izby
obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Srubkowska

Przewodnicząca Składu orzekającego
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