
Uchwała Nr 018/927 stD tI|U19

Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 28 stvcznia2019 r.

w sprawie opinii o:

. możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale

budżetowej Rady Gminy Stary Targ na 2019 rok'

. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na |ata2019 _2028 rvynikającej

z planowanych i zaciągnięĘch zobowiązaft.

Na podstawie art. l 3 pkt I0 w związku z art. l 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziernika L99f r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.IJ, z20|6 r. poz.56I zpoźn. zm.) oraz art.

230 ust. 4 orazart.246 ust. 3 ustawy zdniafT sierpnia2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.:

Dz. U. z 2017 r. poz. f077 z póżn. zm.);

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca

f. Marian Kujawski . członek

3. Anna Patyk . członek

. porytywnie opiniuje możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

określonego w uchwale budżetowej Gminy Stary Targ na rok 2019'

. porytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na |ata

20tg _ 2028 wynikaj ącej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 20l8 r' Rada Gminy Stary Targ podjęła uchwałę nrIIIl9l20|8 w sprawie

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ oraz uchwałę nrIII/l0/2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019.

Jak wynika z uchwaty budżetowej prognozowane na 2019 rok dochody budżetu gminy

ustalono w wysokoś ci 30.220.545,00 zł, w tym: dochody bieŻące w wysokości 25.414.964,8| zł oraz

dochody majątkowe wwysokości 4.805.580,19 zł. Planowane wydatki bud:żętu gminy ustalono

natomiast w wysokoś ci 32.|55.564,00 zł', w Ęm: wydatki bieiące w wysokoś ci 23.687 .108,38 zŁ oraz

wydatki majątkowe w wysokości 8.468.455 ,62 zł.

Na 2019 rok zaplanowano deficyt budzetu w wysokości l.935.019,00 zł, który przewiduje się

pokryó wcałości przychodami pochodzącymi zzaciągnięĘch kredytów ipoiyczek. Taki sposób
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sfinansowania deficytu zgodny jest z postanowieniami art. 217 ust. 2 pkt f i 3 ustawy o finansach

publicznych.

Zap|anowane w uchwale budżetowej przychody w wysokości 3.889.60 2,00 zł pochodzió będą

wcatości zzaciągnięĘch kredytów ipozyczek, wtym na finansowanie zadań realizowanych

zudziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie L.306.602,00 zł,

Rozchody budżetu wwysokości l.954.583,00 zŁ przęznaczone zostaĘ na spłatę rat kredytów

ipoźzyczek, w tym poŻyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanychzudziałęm środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocię 6l0.6l3'00 zł.

Załączn1kiem Nr 1 do uchwaty nrIIIl9l20|8 Rady Gminy Stary Targ zdnia 20 grudnia 2018

roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ, przyjęto prognozę

długu na |ata 20L9 _2028, w prognozie tej określono, iz na koniec 2019 roku zadłużenie gminy

ztytułu zaciągniętych zobowiązańbędzie wynosiło l0.386.802'35 z,t, co stanowić będzie 34,40%0

prognozowanych na ten rok dochodów budżętu.

Dokonując ana|izy danych zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

biorąc pod uwagę cięące na Gminie Stary Targ zobowiązania z tytułu zaciągnięĘch kredytów

ipożlyczek, po uzyskaniu w20|9 roku zaplanowanych przychodów włącznej wysokości

3.889.602,00 zł, Skład orzekający stwierdził' że w 20|9 roku kwota spłat wyżej wymienionych

zobowiązań zpovtyiszych tytułów została zaplanowana w wysokości 5,|4Yo planowanych na ten rok

dochodów bud,Źetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaŹniku spłat wwysokości 5,64yo

planowanych na ten rok dochodów. Również w latach f020 _ 2028 kwota planowanych spłat

zob ow iązan n i e p rze kracza dopu szc za|ny ch gó rnyc h wy s o ko ś c i.

Wobec powyższego Skład orzekający stwierdza, ie nię zostanie przekroczony wskaźnik

określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze wżej postanowiono jak w sentencji.

.

od niniejszej uchwały Składu orzekającego shrży odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby

obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Srubkowska

Przewodnicząca Składu orzekającego
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