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UcHwAŁA NR CxxDV339 |2009

SKŁADU oRZEKAJĄCE Go RE GIoNALNEJ IZ,BY oBRACHUNKoWE J
W SZCZECINIE

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Mii.
sta Stargard Szczeciński w 2010 r. oraiz o prawidłowości załączonej do projektu
budżetu prognozy kwoĘ długu publicznego.

Napodstawie art. 13 pkt 2w zw.zart. 19 ust.2 ustawy zdnia7 października
L99f t. o regionalnych izbach obrachuŃowych (Dz. U. z200I r. Nr 55, poz. 577 i Nr
154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr
273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104)
orazart.172ust.1pkt l i2 ustawy zdnia3O częrwca2005 r. o finansachpublicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2t04), Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej
w Szczęcinie w składzie:

Janusz Jarosz _ Przewodniczący
Urszula Głod. van de Sanden _ Członek
Mieczysław Kus _ Członek

po rozpatrzęniu projektu budzetu Miasta Stargard Szczecińskina20l0 r. orazzałączo-
nej do projektu budietu prognozy kwoty dtugu publicznego,

pozyfinie

opiniuj e możliwość sfinansowania defi cytu budzetowe go oraz

pozyĘwnie

opiniuje prawidłowośó prognozy kwoty dtugu publicznego na lata 2010 _2024.

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwaty budietowej Miasta Stargard Szczęciński
zaplanowano dochody w wysokości 161 18f 556 zł', wydatki w wysokości
I742g7 73O zt, oraz rozchody w wysokości 5 747 256 zł', przeznaczone na spłatę rat
kredytu oraz wykup papierów wartościowych. Uwzględniając przedstawione dane, bu-
dŻet vqkazuje deficyt w kwocie 13 135 L74 Zt. W uchwale zgodnie z ptzepisem art.
168 ust.2 ustawy o finansach publicznych wskazatlo, ze Źródłęm pokrycia deficyu bę-
dzie emisja obligacji, kredyt, spłaty udzielonychpoĘczek oraz wolne środki.

Planowany przez Miasto deficyt budzetowy w przedłozonym projekcie budzetu
w wysokości,13 I35 174 zł'na 2010 rok, zewzg|ędów formalnych, jest moiliwy do
sfinansowania kredytem bankowym emisją obligacji, spłatąudzielonychpoĘczek oraz
wolnymi środkami pienięznymi na rachunku bankowym.
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Prognozowane przez Miasto obciążenie budzetu deficytem na\eĘ uznać za do-
puszczalne.

Do projektu uchwĄ budzetowej, zgodnie z art. I72 ust. 1 pkt 2 cytowanej
ustawy o finansach publicznych, została załączonaprognoza długu publicznego Miasta
spotządzona na lata 2010 - 2024, tj. na okres spłaty wykazanego dtugu. Prognoza
obejmuje nie spłacone poĘczki i wyemitowane papiery wartościowe w latach ubie-
głych na dzien 31 grudnia 2009 r. Ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie
w 2010 roku dodatkowego zobowiązania, tj. kredytu w wysokości 1 400 000 zł
i emisji papierów wartościowych na kwotę 10 800 000 zł mającego wpływ na \ily-
sokość długu publicznego Miasta.

Z załączonej do projektu uchwĄ budżetowej prognozy długu wynika, iŻ na
dziętt 31 grudnia 2009 r. prognozowany dfug publiczny Miasta wynosił 49 387 453 zł
(słownie: czterdzieści dziewięó milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy cztery-
sta pięćdziesiąt ttzy zł). Uwzględniając wymienione spłaĘ zadłuŻęnia oraz prognozo.
wane w 2010 r. zacirynięcie kredytu i emisja papierów wartościowychw tącznej kwo-
cię 12200 000 złiich spłatę, dług publiczny na koniec 2010 roku będzie wynosił:
55 940 197 zt

W przedłoŻonej prognozie długu publicznego uwzględniono przewidywane Wy-
konanie dochodów budzetowych w poszczegó|nych latach objętych obciążeniem Mia-
sta wyzej wymienionym dtugiem publicznym, Wielkośó prognozowanych dochodów
w kolejnych latach do 2024 r. nie daje podstawy do opinii o nierealnym planowaniu
dochodów.

Zgodnie z art. 169 i 170 wyiej wymienionej ustawy o finansach publicznych,
roczne obciąŻenie budzetu z t5rtułu przypadających do spłaty w danym roku budzeto-
wym zobowiązań z t5rtufu zaciryniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat
kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z na|eŻnymi odsetkami nie moie
przek'raczać L5Yo prognozowanych dochodów budzetowych, ał'ączna kwota długu na
koniec roku budzetowego nie moze prze|<raczaÓ 60% dochodów jednostki samorządu
terytorialnego.

Z pov,tyŻsrych danych o kwocie dfugu publicznego Miasta w latach 2010 - 2024
wynika, iŻ łączna kwota długu publicznego nie prze|<roczy 60%o prognozowanych
dochodów budzetowych. W 2010 roku wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na
koniec roku budżetowego do dochodów będzie wynosił: 34,7| yo.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaĘ w danym roku budżeto-
wym zobowiązafi z t1Ąufu zaciryniętego dtugu publicznego' prognozowanego zwięk-
szenia zadłuŻęnia w 2010 r. oraz potencjalnych sptat kwot wynikających z udzielonych
poręczeń wraz z naleznymi odsetkami nie przekrocry I5oń prognozowanych dochodów
budzetowych. W 2010 roku wymieniony wskaŹnik rocznego obciązenia budzetu będzie
wynosił: 6,55 oń.

Prognozowane przez Miasto obciązenie budzetu długiem publicznym, zgodnie
z art, 169 i |70 wyŻej wymienionej ustawy o finansach publicznych, na|eĘ uznaÓ za
dopuszczalne.

Niniejsza uchwała Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Szczecinie, zgodnie z art. |72 ust.2 wyŻej wymienionej ustawy o finansach publicz-
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nych' podlega opublikowaniu na zasadach określonym w ustawie z dnia 6 września
200t t. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. nr tIZ, poz. I|98 zę zm.).

od opinii Składu orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 łvyżej wymienionej
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, słury odwołanię do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwĄ.

Przewodniczący ktadu orzekającego

Jan


