UCHWALA NR 128/g116tDIIA09
Skladu OrzekajqcegoRegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdafsku
z dnia I grudnia 2009r.
w sprawie opinii o moiliwoSci sfinansowaniadeficytu budZetu oraz
prognozieksztaltowaniasig dlugu Miasta KoScierzyna.
Na podstawieart. 13 pkt 2 w zwiqzkuz art. 79 ust. 2 ustawyz dnia
7 pa2dziemika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych(Dz. U. z
2001r. Nr 55,poz.577zp6in. nn.)
w Gdariskuw osobach:
skladorzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachunkowej

1 ) Alicja Srubkowska
2) ZygmuntBach
3) TadeuszJeZowski

-

przewodniczqca
czlonek
czlonek

stwierdzaco nastgpuje:
W dniu 12 listopada2009r.do tutejszejIzby wptyngloZarzqdzenieNr
293109BurmistrzaMiastaKo6cierzynaz dnia 6 listopada2009r.w sprawie
przyjgcia projektu bud2etu miasta Ko6cierzynana 2010 rok. Wraz z
projektem budZetuprzestanoobja6nieniado projektu budzetu,prognozQ
dlugu oraz informacjp o staniemienia komunalnegona dzieh30 wrze$nia
2009r.
W projekcieuchwalybudZetowejdochodybudZetuustalonow kwocie
na
75.534.843zl, natomiastwydatki w kwocie 81.573.563zl. Zaplanowany
2010 rok deficyt budzetuw wysoko3ci6.038.720zl postanowionopokry6
przychodami pochodz4cymiz kredyt6w oraz wptyw6w ze sprzeda2y
papier6wwartoSciowych.
Ze wzglpdu na to, 2e zgodniez art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca2005r.o finansachpublicmych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104z p6in.
terytorialnegomoheby(,pokryty,
zm.) defic1tbud2etujednostkisamorzqdu
mipdzy innymi, przychodamipochodzqcymiz kred146woraz wplyw6w ze
sprzedu2y papier6w warto6ciowych sklad orzekaj4cy tutejszej Izby
deficytubud2etuna 2010rok
stwierdzil,Zeplanowanyspos6bsfinansowania
jest zgodnyz prawem.
W wyniku analizy prognozy lqcznej kwoty dlugu Gminy Miejskiej
Ko(cierzyna sklad orzekajqcy stwierdzil, ze w dokumencie tym
przedstawionoprzewidy"wanystan dlugu z ly,tutukredyt6w i poiryczekoraz
obligacji na koniec roku 2009 oraz w latach 2010 - 2025 przewidy'rvane
wielkofci splatz tych tytul6w wrazz nalehnymiodsetkami.
Sklad orzekajqcypor6wnuj4cdane zawarte w prognozie dtugu z
danymi okreSlonymiw projekciebud2etustwierdziluchybieniepolegaj4ce

z

w budzeciemiastaodsetekw wysokoSci99.000zl z
na niezaplanowaniu
tyttfti zaciryniEciaplanowanegokredytudlugoterminowego.
Z przedlohonychdokument6wwynika, 2e:
- prognozowanalqczna
kwota dluguna koniec2010r.wyniesie27.295.304
zl, co w stosunkudo planowanychdochod6wna ten rok stanowi6bqdzie
36,14yo.W latach nastgpnych,w rwiqzku z planowanymi splatami rat
kredyt6w i poiryczekoraz wykupu obligacji kwota dtugu ulega6 bqdzie
zmniejszaniu
a2do calkowitejjego splatyw 2025roku,
sukcesywnemu
- roezrrakwota pr4padajqcado splaty w 2010r.wynoszqca2.276.780zl
stanowi6 bgdzie 3,07%oplanowanychna ten rok dochod6w gminy.
Natomiast najwy2szarocma kwota prrypadalqcado splaty w 2013r.
planowanychna ten rok
wynoszqca5.149.161zl stanowii bEdzie8,360/o
dochod6wmiasta
Na podstawiedanychzawafich w prognoziedtugu sklad orzekajqcy
uma| 2e zachowanezostalywymogi zawartew art. 169i 170ustawyz dnia
30 czerwca2005r. o finansachpublicznychw odniesieniudo budZetuna
2010 rok oraz stwierdzil, 2e prognozowanalqczna kwota dlugu zapewnia
przestzeganie powylsrych przepis6w przy uchwalaniu i wykonywaniu
na kt6re zaciryniptozobowiqzania.
bud2et6wlat nastEpnych,
Od niniejszejuchwalysluZyodwolaniedo KolegiumRegionalnejIzby
Obrachunkowejw Gdanskrrwterreinie14dni-ed{ai+jej dorgcze+ia.
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