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UCHWALA NR 130/g220ID/lII/08 I
SItl&(l'tVorzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunko ~j w'GtianSkuJ r]
z dnia 2 grudnia 2008r.
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w sprawie opinii 0 moi:liwosci sfinansowania deficytu budZt~tu oraz prognozie
ksztaltowania si~ dlugu publicznego gminy Damnica
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi(lzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
paidziemika 1992r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr
55, poz. 577 z p6in. zm.)
sklad orzekaj(lcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdailsku w osobach:
1)
2)
3)

Alicja Srubkowska
Tadeusz lezowski
Luiza Budner - Iwanicka

stwierdza co

przewodnicZ(lca
czlonek
czlonek

nast~puje:

W dniu 14 listopada 2008 roku wplyn~lo do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdailsku zarz(ldzenie Nr 120/2008 W6jta Gminy Damnica z
dnia 12 listopada 2008r., kt6rym przyj~to projekt uchwaly budzetowej na 2009 rok
wraz z objasnieniami, informacj(l 0 stanie mienia komunalnego i prognoz(ll(lcznej
kwoty drugu na koniec roku budzetowego i lata nast~pne.
W projekcie uchwaly budzetowej dochody budzetu ustalono w kwocie
15.879.147 zl, natomiast wydatki w kwocie 17.104.367 zL Deficyt budzetu
wynosz(lcy 1.225.220 zl postanowiono pokrye przychodami pochodz(lcymi z
zaciaganych kredyt6w i pozyczek.
Ze wzgl~du na to, ze zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.) deficyt
budzetu jednostki samorz(ldu terytorialnego moze bye pokryty, mi~dzy innymi,
przychodami pochodz(lcymi z kredyt6w i pozyczek sklad orzekaj(lcy stwierdzH, ze
planowany spos6b sfinansowania deficytu budzetu na 2009 rok jest zgodny z
prawem.
Do projektu uchwaly budzetowej dol(lczono prognoz~ dhlgu opracowan(l w
formie zestawienia tabelarycznego.
W wyniku analizy prognozy l(lcznej kwoty dhlgu sklad orzekaj(lcy
stwierdzH, ze w dokumencie tym przedstawiono przewidywany stan drugu na
koniec 2008r., przewidywane w 2009r. przychody z tytuhl kredyt6w i pozyczek,
przewidywane w latach: 2009 - 2018 wielkosci splat kredyt6w i pOZyczek oraz
naleznych odsetek z tych tytu16w. Z dokumentu tego wynika, ze:
- prognozowana l(lczna kwota splat rat kredyt6w i pOZyczek wraz z odsetkami
wynosie b~dzie w 2009r. 1.101.283 zl, co stanowie b~dzie 6,98 % planowanych
na ten rok dochod6w gminy.
- prognozowana l(lczna kwota dhlgu na koniec 2009r. wyniesie 4.743.656 zl, co w
stosunku do planowanych dochod6w na ten rok stanowiC b~dzie 30,05 %. W
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latach nast~pnych, w zwi(lzku z planowanymi sp{atami rat kredytow i pozyczek,
kwota dlugu ulega6 b~dzie sukcesywnemu zmniejszaniu, az do ca{kowitej jego
spbty w 2018 roku.
Sk{ad orzekaj(lcy porownuj(lc dane zawarte w prognozie dlugu z danymi
okreslonymi w budzecie rozbieznosci nie stwierdzit
Na podstawie danych zawartych w prognozie {(lcznej kwoty dlugu sk{ad
orzekaj(lcy uzna{, ze zachowane zostary wymogi zawarte wart. 169 i 170 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z poin.
zm.) w odniesieniu do budzetu na 2009 rok oraz stwierdzi{, ze prognozowana
l(lczna kwota dlugu zapewnia przestrzeganie powyzszych przepisow przy
uchwalaniu i wykonywaniu budzetow lat nast~pnych, na ktore zaci(lgni~to
zobowi(lzania.
Od niniejszej uchwary sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej dor~czenia.

