
Uchwala Nr 4100A/Ii2 18/2008
z dnia 12 grudnia 2008 roku

VI Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowoici dolqczonej do projektu uchwaly budietowej na
2009 rok prognozy kwofy dlugu Gminy Starcza ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zapewnienia przestrzegania przepis6w ustawy
dotycz{cych uchwalania i nykony.wania budiet6w w nastfpnych latach,

Na podstawie art. 172 ust. 1 pll 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), arr. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i arr. 20 ust. I
ustawy z dnia 7 pu2dziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (.1. Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in. ni.), VI Sklad OzekajAcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach uchwala co nastQpuje:

s 1 .
Wydaje sip pozyrywn4 opiniq o prawidlowoici zalqczonej do projektu uchwaly

budzetowej na 2009 rok prognozy Lwoty dlugu Gminy Slarcza, ze szczeg6lnym
uwzglEdnieniem zapewnienia przestrzegania przepis6w ustawy dotyczecych uchwalania i
wykonla{ania bud2et6lv w nastQpnych latach.

s2 .

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcra.

UZASADNIENIE :

Wedlug przedloZonej prognozy dlug gminy wyliczony zgodnie z rozporz4dzeniem
Minista Finans6w z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie szczeg6lowego sposobu
klasyfikacji tltul6w dluznych zaliczonych do pafstwowego dlugu publicznego, w tym do
dlugu Skarbu Pafstwa (Dz. U. z 2006 t. Nr 112, poz. 758) wyniesie na koniec 2009 roku
2.918.643 zl na co skladaj4siq zobowiqzania z t)4ulu zaciqgniQtych ked1t6w.
Dlug gminy wykazany na koniec 2009 roku podlegal bqdzie splacie w latach 2010 - 2013.
Zaklada siQ przy tym, 2e kwoty splat rat kapitalowych wmz z odsetkami i ewentualnymi
splatarni z tytulu porQczen i gwarancji nie przekocz4 dopuszczalnego progu wynuszilccgo
l5 % dochod6w planowanych na dany rok, cojest zgodne z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 2 49, poz. 2104).



Prognozowana l4czna kvr'ota dlugu gminy na koniec roku budzetowego stanolvi

wedlug przedlozonych danych 50,23 % dochoddw planowanych na 2009 rok, co oznacza,

iz nie przekacza ona r6qniez dopuszczalnego 60 o/o progu zadlu2enia, okreslonego w art.

170 c]'towanej ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie analizy przedlo2onych danych VI Sklad Orzekaj4cy nie wnosi

zastrzezen do prognozy dlugu gminy na koniec roku budzetowego i orzekl jak na wstqpie.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolarie do pelnego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej

dorQczenia.
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