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SKŁADU oRZBKAJĄCEGo REGIoNAL|{EJ IZBY oBRACHUNKOWBJ
W SZCZECINIE

z dnta 9 lutęso 20II r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowoŚci planowanej kwoĘ długu jednostki
samorządu terytorialnego.

Na podstawie art' 13 pkt 2 w zw. z art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puŹdziemika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
iNr  154 ,po2 .  1800 ,22002 r .Nr  113 ,po2 .984 ,22003r .  Nr  149 ,  poz .  1454 ,22004r .
Nr 273, po2.2703 oraz z 2005 r.  Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565 i  Nr 249, poz.2104,
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art.230 ust. 4 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96
poz. 620 i Nr |23 poz. 835), Skład orzekający Regiona|nej Izby obrachunkowej
w Szczecinie w składzie:

1. Janusz Jarosz - Przewodn|czący
2. Mieczysław Kus - Członek
3. Anna Suprynowicz - Czł'onek

po rozpatrzeniu zmian w przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasta
Stargard Szczeciński na |ata 20II - 2024 wprowadzonych uchwałą Nr IV/44l201 1 Rady
Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sĘcznia 2011 r. zmieniającąuchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasta Stargard
Szczeciński na Iata 20I I _ 2024 "

pozyĘwnie

opiniuje prawidłowośó planowanej kwoty długu Miasta Stargard Szczeciński.

Uzasadnienie

Prognozę kwoty długu, stanowiącączęśc wieloletniej prognozy finansowej, Spo-
rządzono na okres, na który zacirynięto oraz planuje sięzacirynąó zobowiązania, tj. na
lata}}Il - 2024 co jest zgodne z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach pu-
blicznych w związku z art, 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr |57, poz' I24I
Nr  219,  poz .  1706,22010 r .  Nr  96 ,po2.620,  Nr  l52 ,poz .  1020,  Nr  161,pot .  1078)
roczne obciążenie budzetu z ĘĄtńu przypadĄących do spłaty w danym roku budzeto-
wym zobowiązań z ĘĄułu zaciryniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat
kwot wynikających z udzielonych poręczen wraz z na|einymi odsetkami' nie moie
przekroczyÓ 15% prognozowanych dochodów budzetowych, a ł'ączna kwota długu na



z

koniec roku budzetowego nie moze przehaczać,60% dochodów jednostki samorządu te-
rytorialnego.

Z prz1jętej uchwĄ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zawartej w niej
prognozy dfugu publicznego wynika, ii dane o kwocie długu publicznego Gminy - Mia-
sta Stargard Szczęciński w latach 20I|-20I3 wykazuja, iż łączna kwota długu publicz-
nego nie prze|<roczy 60%o prognozowanych dochodów budzetowych. Wymieniany
wskaŹnik łącznej kwoty długu na koniec roku budzetowego do dochodów w poszcze-
gólnych latach będzie wynosił: w 2011 r. - 3|,2 %o; w 2012 r. - 27,53 %,; w 2013 r. -
25,44 Yo.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budzetowym
zobowiązań z ĘĄuŁu zaciryanego długu w latach 20II-20|3 oraz potencjalnych kwot
wynikających z udzielonych poręczeń wraz z na|eŻnymi odsetkami nie przekroczy I5Yo
prognozowanych dochodów budzetowych. Wymieniany wskaŹnik rocznego obciĘenia
budzetu w poszczególnych latach będzie wynosił: w 2011 r' - 5,55 %o; w 2012 r. -
4,90 %o;w 2013 r. - 4,60 oń.

Prognozowafię przez Miasto obciążenie budzetu długiem publicznym w latach
20|I.20I3, wynikającym Z wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art, 169 i I70
wymienianej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, na|eiy uznać za
dopuszczalne.

Ponadto wieloletniaptognoza finansowa zawiera informację o ksztattowaniu się
w latach 20||-2013 orazw latach 2014-2024, tj. w każ'dym roku objętym prognozą dłu-
gu' relacji' o której mowa w art. 243 ust' 1 ustawy z dniaL7 sierpniaf}}9 r. o finansach
publicznych. Wskaźnik ten jest dopuszcza|ny zarowno \'v |atach 20II - 2a13 jak
i w latach 20|4 _ 2024 i spełnia warunki określone w art' 243 ust. 1 cytowanej ustawy
o finansach publicznych.

Niniejsza uchwała Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Szczecinie' zgodnie z art.230 ust. 4 wyŻej wymienionej ustawy o finansach publicz.
nych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr II2,poz,II98 ze zm').

od opinii Składu otzekającego, zgodnie z art.20 ust. I wyŻej wymienionej usta-
wy o regionalnych izbach obrachunkowych, słuĘ odwołanie do Kolegium Izby w ter-
minie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwaĘ.


