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Uchwala Nr SO-0951/100p/12/Pi/07
Skladu Or kajgcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie wyraienia opinii o prognozie kwoty dlugu przedstawionej w zalgczniku do zarzgdzenia Nr
146/07 Burmistrza Miasta Zlo " w z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie projektu budzetu Gminy Miasto
Zlotow na 2008 rok.

Sklad Orzeka14cy Regionalnej Iz y Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarzzidzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunko ej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w skladzie :

Przewodnicz4cy :

Ryszard uksztulewicz

Czlonkowie:

Halina K rjan
Krystyna Strozyk

dzialaJ4c na podstawie art. 19 us t. 2 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwiazku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publ cznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

o prawidlowosci prognozy kwoty dlugu
Miasta Zlotow
wyraza

opinig pozytywnq.

UZASADNIENIE

Na podstawie analizy pr jektu budzetu Miasta Zlotow na 2008 rok (Zarzqdzenie Nr 146/07 z dnia 15
listopada 2007 r.) oraz prognozy woty dlugu przedstawionej w zalqczniku do zarzgdzenia j.w. Sklad OrzekaJ4cy ustalil, co nastcpuje:
W projekcie budzetu na 2008 r. planowano dochody budzetowe w wysokosci 36.484.463 zl i wydatki budzetowe w wysokosci 45.137.387 z . Deficyt budzetu wynosi 8.652.924 zl. Jako irodlo sfinansowania deficytu
budzetowego wskazano przychod :
• z zaciagnictych pozyczek na rynku krajowym w wysokosci 8.652.924 zl.

Wg prognozy dlug gminy, splata adluzenia w poszczegolnych latach oraz wskainiki zadluzenia przedstawiaJ4
sic nastcpujaco:

2

Rok

Planowane dochody

Ianowane splaty Zadluzenie na % splaty

% zadluzenia na

raz z odsetkami i

koniec roku

koniec roku

otencjaln4 splatq
ynikajacq z udzieonego porecz.
2008

36.484.463

90.000

8.652.924

0,25

23,72

2009

37.214.152

2.455.292

7.152.924

6,60

19,22

2010

37.958.435

2.305.292

5.652.924

6,07

14,89

2011

38.717.604

2.155.292

4.152.924

5,57

10,73

2012

39.491.956

2.005.292

2.652.924

5,08

6,72

2013

40.281.795

1.855.292

1.152.924

4,61

2,86

2014

41.087.431

1.358.216

0

3,31

0,00

Z powyzszego zestawienia wyni a, ze w latach 2008 - 2014 planowane zadhazenie na koniec kazdego roku nie
przekroczy 60 % planowanych chodow budzetowych w danym roku, a lhczna kwota przypadaJ4ca do splaty
w danym roku budzetowym rat redytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami oraz potencjalnych splat z
tytulu poreczen nie przekroc y 1 % planowanych dochodow budzetowych grainy.

Sklad Orzekajlcy stwier zil , ze przedstawiona prognoza kwoty dlugu spelnia wymogi art. 169 ust. I i
art. 170 ustawy z dnia 30 czerwc 2005 r. o finansach publicznych.

Biorgc pod uwage powyzsze Sklad OrzekaJ4cy postanowil jak w sentencji.
Pouczenie.
Od uchwaly Skladu Orzekajqce sluzv odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Ohrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorgcz nia uchwaly.
Przewodniczgcy
Skladu Orzeka. 4c go

L.

Ryszard Auksztulewicz

