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Skladu Orzekaj4cego
ionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Miasta Sanoka wynikajqcej z
planowanych i zaciqg n iqtych zobowiqzan.
Na podstawie art. 19 ust. 1i2iart'20 ust.1 ustawy zdnia7 pa2dziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 22001 r. Nr 55 poz.577 zpo2n. zm.), art..
230 ust. 4 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, po2.1240 z po2n. zm.) oraz art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czeruca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, po2.2104 z po2n. zm.) w zwiqzku z art.. 121 ust. B
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawq o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z po2n. zm.), oraz $2 rozpozqdzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasiggu terytorialnego regionalnych
izb obrachunkowych eraz szczegolowej organizacji izb, liczby czlonkow kolegium itrybu
postqpowania (Dz. U. lir 167, poz. 1747)
Sklad OrzekajEcy w osobach:
- przewodniczqcy
1. Piotr Swiqtek
- czlonek
2. Edyta Gawrohska
- czlonek
3. Mariusz Hadel
po rozpalrzeniu sprawy prawidlowoSci planowanej kwoty dlugu Miasta Sanoka

postanawia
pozytywnie zaopiniowac prawidlowo66 planowanej kwoty dNugu Miasta Sanoka w
latach 20

11

-2018, wyn ikaj qcel z pla n owa nych i zaciqg

n

i

gtych zobowiEzan.

UZASADNIENIE
W dniu 25 lutego 2011 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie
wplyngly uchwaly Rady Miasta Sanoka dnia 17 lutego: Nr V/28l11 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka oraz Nr Vl27l11 - uchwala budzetowa
na rok 2011.
Majqc na uwadze przyjqtqwieloletni4 prognozg finansowq na lata 2011-2018 oraz
uchwalg budzetow4 na 2011 rok stwierdza sig, co nastgpuje:
Czg6ciq wieloletniej progno4/ finansowej jest prognoza kwoty dlugu obejmujqca
lala 2011-2018. Na kwotq dlugu na koniec 2011 r. skladajq sig zobowiqzania z tytulu
kredytow zaciqgniqtych do konca rok 2010 oraz kredyty planowane do zaciqgniqcia w
roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie splaty wczeSniej

zaciEgnietych kredytow. Natomiast w latach 2012-2018 splata dlugu finansowana bgdzie
w caloSci z nadwy2ki dochodow nad wydatkami w poszczegolnych latach.
PrawidlowoSc planowanej kwoty dlugu na lata 2011-2013 sklad orzekajqcy ocenil
majqc na uwadze zasady okre5lone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z po2n. zm.), zgodnie z art. 121 ust. B
dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce ustawq o finansach
ustawy
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z po2n. zm.), natomiast na lata 2014-2018
wymogi wynikajqce z arL.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z po2n. zm.).
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Z prognozy kwoty dlugu wynika, 2e w latach 2011-2013 lqczna kwota
przypadaj4cych do splaty w danym roku budzetowym rat kredytow i poZyczek wtaz z
odsetkami nie spowoduje obci4zenia budzetu gminy kwotami przekraczfqcymi granicq
okreSlonqw art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r., tj. 15 % planowanych na
dany rok budZetowy dochodow jednostki samorzqdu terytorialnego. Natomiast lqczna
kwota dlugu gminy na koniec lat 2011-2013 nie przekroczy 60% dochodow
budzetowych w my6l art. 170 tej ustawy.
Prognozowany wskaZnik splaty zadlu2enia wynosi w 2011 r. 7,12o/o, w 2012 r. 8,81o/o i
w 2013 r.7,43o/o planowanych dochodow.
Z kolei prognozowana lqczna kwota dlugu na koniec lat 2011-2013 wyniesie
odpowiednio: 36,79oh, 28,620/0 i 21,680/o planowanych w danym roku budzetowym
dochodow.
Zkolei w latach 2014-2018 relacja lqcznej kwoty przypadaj4cych w danym roku
budzetowym splat rat kredytow wraz z naleznymi w danym roku odsetkami do
planowanych dochodow ogolem budZetu (L) nie przekroczy Sredniej arytmetycznej z
obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biez4cych powiqkszonych o
dochody ze sprzeda2y m{qlku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce, do dochodow
ogolem budzetu (P).

W tej sytuacji relacja

z

arL 243 ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2009

r. o

finansach

publicznych jest zachowana.
Relacja powyzsza przedstawia siq nastqpujEco:

2014
2015
2016
2017
2018

LP

0,0678
0,06
0,04
0,03
0,O2

0,0678
0,08
0,09
0,09
0,09

W tym stanie rzeczy sklad orzeklEcy nie wnosi zastrze|efi do prawidlowoSci
planowanej kwoty dlugu wynikaj4cej z planowanych i zaciqgnigtych zobowiqzan i orzeka
jak w sentencji.
Stosownie do przepisow art. 246 ust. 2 ustawv o finansach publicznych ninieiszE
opinie naleZy opublikowac w terminie 7 dni od dnia iei otrzvmania, na zasadach

okreslonvch w ustawie z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.
U. Nr 1 12, poz. 1198 z po2n. zm.\.

Od powyzszej uchwaly skladu orzekaj4cego Burmistrzowi Miasta sluzy odwolanie
do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.
Otrzymujq:
1. Burmistrz Miasta Sanoka
2. aa
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