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UCHWALA Nr 0201
Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarfisku
z dllria23 stYcznia2017 r.

u!"w sprawieopinii o:
r mo2liwoSci sfinansowania planowanego deficytu okre5lonego w uchwale
budietowej Rady Miejskiej w Dzierzgoniu na 2017ro\
w sprawie opinii o prawidlowo5ciplanowanejtrwoty dlugu Gminy Dzierzgorflna
- iOZl wynikajqcejz planowanychi zaci4gnigtychzobowi4zaf'
lati ZOLZ
Napodstawieart.13pktl0wzwiqzkuzart.|gust.2ustawyzdniaTpuadziemika
(tekstjednoliIy'.Dz. rJ. z 2016r. poz. 561)
lg92 r. o regionalnychizbachobrachunkowych
jednolity: Dz'
oraz 230 ust]4 u stawyz dnta27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych(tekst
IJ. z 2016r. poz.1870z P62n.zm.);
SkladOrzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdanskuw osobach:
ZyguruntBach
2 . RomanFandrejewski
J.
Marian Kujawski
l.

-

przewodnicz4cY
czlonek
czlonek

o porytywnie opiniuje mo2liwo56sfinansowaniaplanowanegodeficytu okreSlonego
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu na rok 2017,
w uchwalebud.zetowej
o porytywnie opiniuje prognozg dlugu Gminy Dzierzgofr na lata 2011-2021
wyniiaj4cej z planowanychi zaciqgnigtyehzobowi4zaf'
Wdniu28grudnia2016rokuRadaMiejskaDzietzgoipodjglauchwalgNr
xxIV/191/2016 w sp-rawieprzyjgciawieloletniej PrognozyFinansowejGminy,Dzerzgori
"
GminyDzierzgotina rok 20]7
o*, ,.r"t*utg * XXli ttSZt[Ot6 pn.,,Uchwatabud:2etowa
Analizujqc mo2liwodd sttrnansowaniaw 2077 rcku przez Gminq Dzierzgori
budzetuSkladOrzekaj4cyustalil, co nastqpuje:
planowanego-deficytu
'
jak"wynika z uchwalybudZetowejprognozowanena rok 2017dochodybud2etugminy
zN
ustalonoi ti"""4wysokoSci 36.368.16izl, w tym: dochodybieZ4cew kwocie 35.914.186
l4cznej
w
oraz dochody -uiatt o*. w wysokosci 453.975zl. wydatki natomiastustalono
zl orazwydatkimaj4tkowew
*v*tos.l x.azi.aal zl, w tym: wydatkibie24cew 34.321.920
zN.
2.316,747
ZbaAanejuchwalywynika,i2na20|Trokzostalzaplanowanydeficytbudzetu
.ilO.SOAzl, stanowiqcyr6inica pomigdzy pfognozowanymidochodami
w wysokoSci
a ustalonlnniwYdatkami.
rato zr6dlo sfinansowaniaplanowanegodeficytu wskazanoprzychody pochodz4ce
jest
z zaci4gnEtejpo1yczkiw kwocie ilO5OA zl. Wskazanyspos6bsfinansowaniadeficl'tu
"godnyt art.2l7 ust.2 pkt 3 ustawyo finansachpublicznych'
Zaplanowanepriychody w l4cznej kwocie 1'920'347 zl pochodzil b9d4 w calo6ci
kredlt6w zaci4gnigtychna rynku krajowl. n' .
zpoiryczeki
'
Natomiasizaplanowanerozchodybudzetuw wysokodci| .649.841 zLptzeznaczonota
rat zaci4gnigtychpoZyczeki kredyt6w'
splatg
'
ZalqczilktemNi t do uchwaly Nr X;i11\/l1g1l21l6w sprawie przyjqciaWieloletniej
prognozyFinansowejGminy DzierzgLriprzyjgto plognozQdlugu obejmuj4c4lata2017-2021.
W-p-gnori" tej okeSlono,iZ na koniec 20tZ roku zadluZeniegminy z tytulu zaci4gnigtych

lcedlt6w i po2yczek bgdzie wynosilo 6.023.380 zl, co stanowi,t bQdzie l6,56oh
prognozowanychna ten rok dochod6w.
Dokonuj4c analizy danych zawartychw uchwale w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, bior4c pod uwagE ciqrz4cena Gminie Dzierzgoft zobowi4zania z tytulu
zacirynigtychpozyczeki kredyt6w Sklad Orzekaj4cystwierdzil, 2e w 2017roku kwota splat
wy2ej wymienionych zobowipari z powylszych [tul6w zostalazaplanowanaw wysoko5ci
5,057o planowanych na ten rok dochod6w budZetu, przy dopttszczalnymna ten rok
wskaZnikusplatw wysoko3ci 6r05ohplanowanychna ten rok dochod6w.
R6wnieZw latach 2018- 2021 kwota planowanychsplat zobowi4zah nie ptzehacza
g6mychwysokoSci.
dopuszczalnych
Wobec powy2szego Sklad Orzekaj4cy stwierdz4 2e nie zostanie przekroczony
wska:ZnikokreSlonyw art. 243 ustawyo finansachpublicznych.
Maj4c powyZszena uwadzepostanowionojak w sentencji.
Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj4cego sluZy odwolanie do Kolegium
RegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdariskuw terminie 14 dni od dniajej
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