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. możliwości sfinansowania planowanego deficytu

budżetowej gminy Stary Targ na rok2022,
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z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 24 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt |0 w związku z art. 19 ust.2
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.
art.230 ust. 4 oraz art. f46 ust. I i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
jednolity: Dz. U ' z 202| r. poz. 305 z późn, zm,),

ustawy zdnia7 października |992 r'
U.z2019 r ,  poz.2137 zpoźn, zm.) ,
2009 r. o finansach publicznych (ekst

Skład orzekaj4cy Regionalnej lzby

l. Małgorzata Kopowicz

2. Angelika Nejmant

3. Monika Panc

obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

- przewodnicząca
- członek
- członek

. pozyfinie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego

w uchwale budżetowej gminy Stary Targ na rok2022,
. pozyĘwnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoĘ długu gminy Stary Targ na |ata2022 -

2028 wynikającej z p|anowanych i zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2022 r, Rada Gminy Stary Targ podjęła uchwałę nr XXXII/245|2022

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ otaz uchwałę

nr XXXII/246120f2 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stary Targ na rok 2022.

Analizując moż|iwość sfinansowania w 2022 roku przez gminę Stary Targ deficytu budżetu

Skład orzekaj4cy ustalił, co następuje :

W uchwale budżetowej na f02f rok przewidziane zostaĘ dochody ogótem w kwocie

35.905.182'00 zł (wtym: dochody bieŻące wkwocie 29.888.008,00 zł idochody majątkowe

w kwocie 6.017.174,00 zł) oraz wydatki budzetu ogółem w kwocie 38.550.378,00 zł, (w tym:

wydatki biezące w kwocię 29.885.023,00 złi wydatki majątkowe w kwocie 8.665.355'00 zł).

Z uchwaĘ budżetowej wynika, iŻ na 20f2 rok został zaplanowany deficyt budżetu

w wysokości 2.645'l96,00 Zł, stanowiący różnicę pomiędzy prognozowanymi dochodami

i ustalonymi wydatkami budżetu.
Jako żrodta sfinansowania planowanego deficytu wskazano przychody ztyt. kredytu

wwysokości 1.l92.000,00 zł oraz zwo|nych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieŻącym budzetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikaj4cych z rozliczen
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wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegĘch w wysokości
|.453,l96.00,00 zł. Wskazany wyżęj sposób sfinansowania deficytu jest zgodny zart.217 ust.2
pkt2,6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu gminy ujęte w uchwale budzetowej wynoszą 4,558.726,00 zt ibędą
pochodzić z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości l.192.000'00 zł oraz z wolnych
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku biezącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikaj4cych zrczliczęń wyemitowanych papierów wartościowych' kredytów
ipoŻyczekz lat ubiegĘch w wysokości3.366.726,00 zł,

Rozchody budżetu zaplanowano wkwocie l'913.530,00 zł zprzęznaczeniem na spłatę
otrzy many ch kraj owych kredytów.

Uchwat4 Rady Gminy Stary Targ nr XXxI-Ilf45l2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ przyjęto prognozę długu na |ata 2022 - 2028. W prognozie

tej określono, iz na koniec 2022 r. zadłuięnle gminy ztytułu zaciągnięĘch zobowiązań oraz zĘtułu
planowanego w202f roku kredytu wwysokości 1.192.000'00 zł wyniesie 11'080.756,67 zł, co
stanowić będzie 30,860ń planowanych na ten rok dochodów.

Dokonując ana|izy danych zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
po uzyskaniu w roku f0f2 zaplanowanych przychodów ztytułll kredytu' Skład orzekający
stwierdził, że wskaźnik spłat vryżej wymienionych zobowiązan został zaplanowany w wysokości
9,370^, przy dopuszcza|nym na ten rok wskaŹniku spłat w wysokości |0,21%. Również w dalszych
latach objętych prognozą wskaźnik spłat nie przekracza dopuszczalnych wysokości.

Wobęc powyższego Skład orzekaj4cy stwierdza, ze nie zostanie przekroczony wskaźnik
okreś|ony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

od niniejszej uchwaĘ Sktadu orzekającego słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
obrachunkowej w Gdańsku w ci4gu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Małgorzata Kopowicz

Przewodnicząca Składu orzekaj4cego
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