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zaciąg n iętych zobowi ązan.

Na podstawie ań. 19 ust. 1i2iart,20 ust,1 ustawy zdnia7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z poźn. zm,), art.230
ust, 4 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. BB5 zpożn. zm.) oraz§2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 16 lipca
2004 r, w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz
szczegołowej organizacji izb, liczby członków kolegium itrybu postępowania (Dz, U.
Nr 167, poz.1747)
Skład Orzekający w osobach:
- przewodniczący
1. Piatr Śv,tiątek
członek
2. Edyta Gawrońska - członek
3. Tadeusz Subik
po rozpatzeniu sprawy prawidłowościplanowanej kwoty długu Miasta Sanoka

postanawia

pozytywnie zaopiniować prawidłowośćplanowanej kwoty długu Miasta Sanoka w
atach 20 1 5-2025, wyn kaj ącej z zaciąniętych zo bowiązan.
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UzAsADN!ENlE
W dniu 2 lutego 2015 r.

do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie
wpłynęłyuchwały Rady Miasta Sanoka z dnia 27 stycznia2015 r.: Nr lVl13l15 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka olaz uchwała
Nr lV/12l15 - uchwała budzetowa na 2015 rok,
Mając na uwadze przyjętą wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2025 oraz
uchwałę budzetową na 2015 rok stwierdza się, co następuje:
Częściąwieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca
lata 2015-2025. Na kwotę długu na koniec 2015 r, składają się zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca rok 2014. Spłata zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek w latach 2015-2025 finansowana będzie w całościz nadwyzki

dochodow nad wydatkami w poszczególnych latach.
Prawidłowośćplanowanej kwoty długu na lata 2015-2025 rok skład orzekający
ocenił mając na uwadze zasady określone wymogi wynikające z art.243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013 r,, poz, B85 z pożn. zm.).
Z prognozy kwoty długu wynika, ze w latach 2015-2025 relacja łącznej kwoty
przypadĄących w danym roku budzetowym spłat rat kredytów wraz z naleznymi w
danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budzetu nie przekroczy
sredniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów
biezących powiększonych o dochody ze sprzedaży malątku oraz pomniejszonych o
wydatki biezące, do dochodów ogółem budżetu, Relacja ta przedstawia się w
następujący sposób (%)
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W tej sytuacji relacja

z

art, 243 ustawy

pu blicznych jest zachowana.

z

dnia 27 sierpnia 2009 r,

o

finansach

W tym stanie rzeczy skład orzekalący nie wnosi zastrzeżen do

prawidłowości
planowanej kwoty długu wynikającejzzaciąniętych zobowiązan i orzekajak w sentencji.

Stosownie do przepisow art. 246 ust. 2 ustawv o finansach publicznvch ninieiszą
opinie należv opublikować w terminie 7 dni od dnia iej otrzvmania, na zasadach
określonvch w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacii publicznei (Dz.
U. Nr 112, poz, 1198 z ooźn. zm.\.

Od powyzszej uchwały składu orzekającego Burmistrzowi słuźyodwołanie

do

Kolegium RegionalnĄ lzby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
Otrzymują:
Burmistrz Miasta Sanoka
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