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z dnia 24 lutego 2012 r-

Skladu Orzekaj4cego
ionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidlowo6ci planowanej kwoty dlugu Miasta Sanoka wynikajqcej z
planowanych i zaciqg nigtych zobowiqzan'
Na podstawie art. 19 ust. 1i2iarl.20 ust.1 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992r'
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z2OO1 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, poz.124O z po2n. zm.) oraz art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, po2.2104 z po2n. zm.) w zwiqzku z arI. 121 ust' 8
ustawy z'dnia 2i sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawq o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 1i7 , poz. 1241 z po2n. zm.), oraz $2 rozpozqdzenia Prezesa Rady
siedzib i zasiqgu terytorialnego regionalnych
Ministrow z dnia 16 lipca
'oraz2OO4 r. w sprawie
szczegolowej organizacji izb, liczby czlonkow kolegium itrybu
izb obrachunkowych
postqpowania (Dz. U. Nr 167, poz' 1747)
Skiaci OrzekajqcY w osobach:
- PrzewodniczqcY
1. Piotr Swiqtek
czlonek
2. Edyta Gawronska czlonek
3. Tadeusz Subik
po rozpatrzeniu sprawy prawidlowoSci planowanej kwoty dlugu Miasta Sanoka

Postanawia

pozytywnie zaopiniowa6 prawidNowo6c planowanej kwoty dlugu Miasta Sanoka w
iatain-ZOt 2-2023, wynikajqcej z planowanych i zaciqgnigtych zobowiqzan'

UZASADNIENIE
W dniu g lutego 2012 r.

lzby Obrachunkowej w Rzeszowie
wplynqly uchwaly naJy Miasta Sanoka dnia 31 stycznia: Nr XX/174112 w sprawie
ucnwajenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka oraz Nr XX/173112 do Regionalnej

uchwala budzetowa na rok 2012.
Majqc na uwadze przyjgtq wieloletniq prognozQ finansowq na lata 2012-2023 oraz
uchwalg budzetowq na 2012 rok stwierdza sie, co nastqpuje:

Czqsciq wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty dtugu obejmujqca
lala 2012-2023. Na kwotg dlugu na koniec 2012 r. skladajq siq zobowiqzania z tytulu
w
kredytow zaciqgniqtych do konca rok 2011 oraz kredyty planowane.do zaciqgniqcia
roku 2012 na stinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie splaty wczeSniej
bqdzie
zaciqgniqtych kredytow. Natomiast w latich 2013-2023 splata dlugu finansowana

w calo6ci z nadryZki dochodow nad wydatkami w poszczegolnych latach.
PrawidNowo5c planowanej kwoty dlugu na lata 2012-2013 sklad orzekajqcy ocenil
majqc na uwadze zasady okre6lone w art. 169 i 170 ustawy zdnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p62n. zm.), zgodnie z art. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce ustawg o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z po2n. zm.), natomiast na lata 2014-2023
wymogl wynikajqce z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z po2n. zm.).

prognozy kwoty dtugu wynika, 2e w latach 2012-2013 Nqczna kwota
przypadajqcych do splaty w danym roku budzetowym rat kredytow i poZyczek wraz z

Z

odsetkami nie spowoduje obciqzenia budzetu gminy kwotami przekraczqqcymi granicA
okreSlon4w art. 169 ustawy o finansach publicznych 22005 r., tj. 15 % planowanych na
dany rok budZetowy dochodow jednostki samorzqdu terytorialnego. Natomiast lqczna
kwota dlugu gminy na koniec lat 2012-2013 nie przekroczy 60% dochodow
bud2etowych w mySl arl. 170 tej ustawy.
Prognozowany wskaZnik splaty zadlu2enia wynosi w 2012 r. 8,52o/o, a w 2013 r. 7,55o/o
planowanych dochod6w.
Z kolei prognozowana lqczna kwota dlugu na koniec lat 2012-2013 wyniesie
odpowiednio: 33,17% i 25,54o/o planowanych w danym roku budzetowym dochodow.

Z kolei w latach 2014-2023 relacja lqcznq kwoty przypadajqcych w danym roku
bucizetowym spiat rai kredyt6w wraz z naieznymi w danym roku odseikami do
planowanych dochodow ogolem budzetu nie przekroczy sredniej arytmetycznej z
obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezqcych powigkszonych o
dochody ze sprzeda2y malqtku oraz pomniejszonych o wydatki bie2qce, do dochodow
ogolem budZetu.
W tej sytuacji relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych jest zachowana.

W tym stanie veczy sklad orzekaj4cy nie wnosi zastrze2ert do prawidlowo6ci
planowanej kwoty dlugu wynikajqcej z planowanych i zaciqgnigtych zobowiqzafi i orzeka
jak w sentencji.
Stosownie do przepisow art. 246 ust. 2 ustawv o finansach publicznvch ninieisza
opinie nalezv opublikowac w terminie 7 dni od dnia iei otrzvmania, na zasadach
okre6lonvch w ustawie z dnia 6 wrze5nia 2001 r. o dostepie do informacii publicznei (Dz.
U. Nr 1 12. poz. 1198 z po2n. zm.\.

Od powyzszej uchwaly skladu orzekajqcego Burmistrzowi Miasta sluZy odwolanie
do Kolegium Regionaln$ lzby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.
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