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Składu

Uchwała Nr 03 1/g2 7 5 ID IIII/21
Orzekającego Regionatnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 10 marca 20Zl r.

Elektronicrnio podpisany pusz:
A|iqa Śrubko'ska

dnia 10 marca 2021 r.

budżetu określonego w uchwale

Targ na |ata2021_2028 wynikającej

w sprawie opinii o:
.możliwości sfinansowania planowanego deficytu

budżetowej gminy Stary Targ na rok202!,
. prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Stary

z planowanych i zaciągniętych zobowiązafit.

Na podstawie art. 13 pkt 1O w związku zart,l9 ust.2 ustawy zdnia 7 puździemika |992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.IJ.z20l9 r. poz.2l37) oraz art.23o
ust' 4 i art'246 ust' 1 i3 ustawy zdnia2T sierpnia20og r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U.22021r. poz. 305)

Sktad orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku,.w osobach:

l. Alicja Śrubkowska

2. Monika Panc

3. Anna Patyk

. przewodnicząca
- cztonek
. członek

. pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu okreś|onego
w uchwa|e budżetowej gminy Stary Targ na rok202|,

. pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoĘ długu gminy Stary Targ na |ata 202|- 2028 rvynikającej z planowanych i zaciągnięĘch zobowiązafit.

VZASADNIENIE

Wdniu 10 lutego 2O2| t Rada Gminy Stary Targ podjęła uchwałę nrXXII/l68/202|
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ oraz uchwatę nr
XXII/169/202| w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ narok202|.

Analizując możliwość sfinansowania w 2021 roku przez gminę Stary Targ deficytu budzetu
Skład orzekający ustalił, co następuje:

W uchwale budzetowej na 202| rok przewi dziane zostaĘ dochody ogółem w kwocie
3|,400.|20,00 zł, wtym: dochody bieżące wkwocie 3|.248.|20,00 zł idochody majątkowe
w kwocie l52.000,00 zt, orazwydatki budzetu ogółem w kwocie 32.085.68l, O0 zł,w tym: wydatki
biei4ce w kwocie 30.340.01 |,OO zł i wydatki majątkowe w kwocie |.745.670,00 zł.

ZuchwĄ budzetowej wynika, iŻ na 202| rok został zaplanowany deficyt budżetu
w wysokości 685.56l,00 zł, stanowiący róŻnicępomiędzy prognozowanymi dochodami i ustalonymi
wydatkami budżetu.

Id: 8ADE5870-02DB-498C-8589-9EC36F673DOA



Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano przychody ztytutu
kredytów. Wskazany wyŻej sposób sfinansowania deficytu jest zgodny z art.2I7 ust. 2 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych.

Przychody budżetu gminy ujęte wuchwale budżetowej wynoszą 2.501.530'00 zł ibędą
pochodzió zzaciągnięĘchpoiyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody budzetu zaplanowano wkwocie 1.815.969,00 zł zprzeznaczeniem na spłatę
otrzymanych krajowych poŻyczek i kredytów.

Uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr XXIIlI68lf02| w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ przyjęto prognozę długu gminy na |ata 202| . 2028.
Wprognozie tej określono, iz na koniec 20f| r. zadfuienie gminy, po uzyskaniu w202l roku
planowanych przychodów ztytufu kredytów ipożyczek wwysokości 2.50l.530,00 zł' wyniesie
|2.360.984,4I zł, co stanowić będzie 39,37yo planowanych na ten rok dochodów.

Dokonując ana|izy danych zawaĘch w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
po uzyskaniu w roku 202I zap|anowanych przychodów, Skład orzekający stwierdził, że wska:źnik
spłat wyżej wymienionych zobowiązań został zaplanowany w wysokości 8,800ń, przy
dopuszczalnym na ten rok wskaŹniku spłat w wysokości 8,80%. Również w dalszych latach objęĘch
prognoz4 wskaŹnik spłat nie ptzekracza dopuszczalnych wysokości.

Wobęc powyższego Skład onekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaznik
określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

od niniejszej uchwaty Składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu orzekaj ącego
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do podmiotu publicznego
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