
Uchwala Nr 41 00/VV15312009
z dnia 2 grudnia 2009 roku

VI Skladu Orzekajqcego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowo5ci dolqczonej do projektu uchwaly bud2etowej na

2010 rok prognozy kwoty dlugu Gminy Starcza ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem zapewnienia przestrzegania przepis6w ustawy dotycz4cych
uchwalania i wykonania bud2etr5w w nastgpnych latach.

Na podstawie art. 172 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o hnansach

publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,po2.2104), art. 13 pkt 2, art. 19 ust.2 i 20 ust.l ustawy

z dniaT pa2dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych fi.t. Dz.U. z 2001 r. Nr

55. poz. 577 z po2n. zm.). Vl Sklad Orzekaj4cy Regionalnej lzby Obrachunkowej u

Katowicach u c h w a I a co nastgpuje:

s 1 .
Wydaje siq pozytywnQ opiniE o prawidlowoSci zat4czonej do projektu uchwaly

bud2etowej na 2010 rok prognozy kwoty dlugu Gminy Starcza. ze szczeg6lnym

r"rwzglgdnieniem zapewnienia przestrzegania przepis6w ustawy dotycz4cych uchwalania i

uykonania bud2et6rv .r nastgpnych Iatach.

s 2 .

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

UZASADNIENIE:

Wedlug przedioZonej prognozy dlug gminy ustalony zgodnie z rozporzqdzeniem

Ministra Finans6w z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie szczeg6lowego sposobu

klasyfikacji tytul6w diuZnych zaliczonych do pafstwowego dlugu publicznego. w tym do

dlugu Skarbu Pafistwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 112. poz.758) wyniesie na koniec 2010 roku

400.000 zl na co skladaj4 sig zobowiqzania z tltulu:

- zaci4gnigtych kredyt6w: 400.000 zl.

Dlug gminy wykazany na koniec 2010 roku podlegal bEdzie splacie w latach 2011 2012.

Z przedlo2on€1 prognozy wynika, ze w tym okresie gmina planuje zaci4gnigcie i splatE

kolejnych zobowiqzaf w formie kredyt6w i po?yczek. Zaklada siE przy tym, Ze kwoty splat

rat kapitalowych wraz z odsetkami i ewentualnymi splatami z tytulu porqczeri i gwarancji nie

przekroczq dopuszczalnego progu wynoszqcego 15 'r/o dochod6w planowanych na dany rok,

co jest zgodne z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005 r., Nr 249, po2.2104 z po2n. zm.).



Prognozowana lEczna kwota dlugu gminy na koniec roku budZetowego stanowi wedlug

przedloZonych danych 6,32 % dochod6w planowanych na 2010 rok, co oznacza, i2 nie

przekracza ona r6wnie2 dopuszczalnego 60 % progu zadlt2enia, okreSlonego w art. 170

cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie analizy przedloZonych danych VI Sklad Orzekajqcy nie wnosi

zastrzezefi do prognozy dlugu gminy na koniec roku budZetowego i orzekajak na wstEpie

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do peinego skladu Kolegium

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