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w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowościplanowanej kwoty długu Miasta Sanoka wynikającej z
planowanych i zaciągniętych zobowiązań'

Na podstawie art' 19 ust. 1i 2i arl.20 ust.1 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkovvych (Dz. U. z 2a12 r. poz. 1 1 13), art. 230 ust. 4 i ań.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.124O z
poŹn' zm') oraz ań. 169 i 't70 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz' 2104 z poŹn. zm.) w zwiąku z arl' 121 ust. 8 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz' 1241 z poŹn. zm.), oraz $2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 lipca
2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkovtrych oraz
szczegołowej organizaĄi izb, liczby członków kolegium itrybu postępowania (Dz. U' Nr
167, poz. 1747)
Skład orzekający w osolrach:
- pzewodniczący
1. Piotr Swiątek
członek
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Mariusz Hadel
po rozpatrzeniu sprawy prawidłowościplanowanej kwoty długu Miasta Sanoka
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**oty długu Miasta Sanoka

latach 2013-202} wynikającej z planowanych i zaciągniętych

zobowiązan'
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VZASADNIENIE
W dniu 23 stycznia 2013 r. do Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Rzeszowie

Wpłynęły uchwały Rady Miasta Sanoka dnia 17 stycznia 2013 r.: Nr XXXV/304I13 w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka oraz

uchwała budŹetowa na rok 2013'
Mając na uwadze przyjętą wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2023 oraz
uchwałę budŻetową na2013 rok stwierdza się, co następuje:
Nr XXXV/305/13

-

Częściąwieloletniej prognoa/ finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca
lata 2013-2023. Na kwotę długu na koniec 2013 r. składają się zobowiązania z tytułu
kredytów zaciągniętych do końca rok 2012 oraz kredyty planowane do zaciągnięcia w
roku 2013 na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Natomiast w
latach 2o14-2a23 spłata długu finansowana będzie w całościz nadwyŻki dochodów nad

q

wydatkami w poszczegolnych latach.

PrawidłowośÓ planowanej kwoty długu na 2013 rok skład orzekający ocenił
mając na uwadze zasady określonew ań. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czenłca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z poŹn. zm.), zgodnie z ań. 121 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póŹn. zm.), natomiast na lata 201+2023
wymogi wynikająee z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zpożn' zm')'

Zprognozy kwoty długu wynika, Żew 2013 roku łączna kwota przypadających do
spłaty w danym roku budŻetowym rat kredytÓw i poŻyczek wraz z odsetkami nie
spowoduje obciążenia budŻetu gminy kwotami przekraczĄącymi granicę okreŚloną w
ań. 169 ustawy o finansach publicznychz 2005 r., tj. 15 % planowanych na dany rok
budŹetowy dochodow jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast łączna kwota
długu gminy na koniec 2013 roku nie przekroczy 60% dochodow budŻetowych w myśl
art.170 tej ustawy.
Prognozowany wskaŹnik spłaty zadłuŻenia wynosi w 2013 r. 7,97oń planowanych
dochodow.
Z kolei prognozowana łączna kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 32,58%
planowanych w danym roku budŻetowym dochodow.

Z kolei w latach 2014-2023 relacja łącznĄ kwoty przypadających w danym roku
budzetov.'3.i'n spłat lat llredytor,v v;i'az z naieznyn_li lv danym i"oku ocjseikami cio
planowanych dochodow ogołem budzetu nie przekroczy średniejarytmetycznej z
obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodÓw biezących powiększonych o
dochody ze sprzedaŻy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŻące, do dochodów
ogółem budŹetu.

z art. 243 ustawy
publicznych jest zachowana.

W tej sytuacji relacja

z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

W tym stanie rzeczy skład orzekający nie wnosi zaslueŻeń do prawidłowości
planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązan i orzeka
jak w sentencji.
Stosownie do przepisów ań' 246 ust' 2 ustawv o finansach publicznvch ninieisza
opinię nalezv opublikować w terminie 7 dni od dnia iei otrzvmania. na zasadach
określonvch w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacii publicznei (Dz.
U. Nr 112, poz. 1198 z póŹn. zm')'

od powyzszej uchwały składu orzekającego Burmistrzowi Miasta słuzy odwołanie

do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Sanoka
2. aa

