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III Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały

budzetowej Gminy Stopnica na 2010 r.

IIl Skład Orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Stanisław Banasik

członkowie: Janina Kopczyńska

Ireneusz Piasecki

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2009 r. dołączonej do projektu uchwały budzetowej Grniny

Stopnica prognozy kwoty długu na |ata 2010 2030 na podstawie afi". I7Ż ust. 1 pkt 2 ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 r. o tjnansach publicznych {Dz. U. Nr 249. poz. 2704 ze zm.) w zwię'ku z

art. 13 pkt 2 i afi. 19 ust' 2 ustawy z dnia 7 pażdziernt\<a 1992 r. oregionalnych izbach

obrachunkowych (Dz.U. z200l r. Nr 55, poz.577 zezm.) uchwala co następuje:

prognozę łącznej kwoty długu publicznego na lata 2010 i lata następne dołączoną do projektu

uchwaĘ budżetowej Gminy Stopnica na 2010 r. uznaje się za prawidlową.

Uzasadnienie

Dołączona do projektu uchwały budzetowej Gmin1' Stopnica na 2010 rok plognoza kwoty długu

przedstawia zadłuŻente Gminy na konięc roku buclzetowego 2009 I lata następne do rokr-r 2030

atakŻe spłaty tego zadłuŻęnia w kolejnych latach objętych prognozą - aŻ do całkowitej rec1ukcji

długu _ w stosunku do planowanych w tym okresie dochodów budzetowych' W powyŻszynl

zakresię dane zawarte w prognozie sąnastępujące:

- na koniec 2009 roku Łączna kwota długu Gminy Stopnica wynosić będzie 1.526.873 zł i na ciłr-rg

ten składać się będą zaciągnięte poŻyczki długoterrninov/e W kwocie 1.526.873 z'ł. ł'ączna kwot;t

długu stanowić będzie 9,03'/o w stosunku do planowanych na 2009 rok dochodow budzetowych.

- na koniec 2010 roku łączna kwota długu Gminy Stopnica wynosić będzie 14.615.1Ż9,51 zł tna

dług ten składać się będązaciągnięte kredyty lpoŻyczkl długoterminowe \Ą'kwocie l4.ó15 '1Ż9,54

zł. Łączna kwota długu stanowic będzie 50,Ż9 0ń w stosunku do planowanych na 2010 rclk

dochodów budzetowych'

W pozostałych latach tj. 201r - 20Ż9 dług ten będzie się zmniejszał i wynosić będzie od 47,18 o/,

do Ż,44 7o w stosunku do planowanych dochodow budzetowych'

C]ałkowita spłata wykazanego w prognozie zadłuŻenia nastąpi w 2030 roku.



odnosząc się do danych zawartych w przedmiotowej prognozie Skład orzekający stwierdził. ze

łączna kwota długu planowanego przez Gminę w kolejnych latach objętych prognozą mieŚci się

w granicach dopuszczalnego zadłuŻęnia określonego w art. 170 ust. 1 ustawy o finansaclr

publicznych. Takze wydatki i rozchody budŻetowe Zwlązane z redukcją długu publicznego Gminy

Stopnica w kolejnych latach objętych prognozą mieszczą się w granicach dopuszczalnego

obciązenia budzetu okreŚlonego w afi. 1ó9 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując powyzsze ustalenia III Skład orzekający RIo w Kielcach stwierdził' tŻ załączoną do

projektu uchwały budzetowej Gminy Stopnica na 2010 r. prognozę łącznej kwoty długu \LZnaC

na1eŻy za prawldłową. W ocenie Składu orzeka1ącego przedmiotowa prognoza oparta jest rra

realnych załoŻeniach i w całym okresie występowania zadłuŻenia uwzględnia norll\'

ostrożnościowe, Zawarte w w/w przepisach ustawy o finansach publicznych. obowiązu.iące prz1

uchwa|aniu i wykonywaniu budŻetów w latach, na które zaciągnięto zobowtązania.

Pouczenie

Napodstawie ar1. 20 rrst.1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz'U. zŻ00lr. Nr 55

poz.577 zpóŻn. zm.) od niniejszej opinii Wójtowi Gminy Stopnica przysługuje prawo wniesienia

odwołania do Kolegium Regionalnej Izby obrachunirowej w Kielcach w tenninie 14 dni od daty je.;

doręczenia'

Składu orzekającego


