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UchwalaNr 017/e31

du Orzekaj4cegoRegionalnejIzby Obrachu

ej w Gdafsku

z dnia 28 stvcznia2019r.

w s p r a w l eo p l n l l o :
. moiliwoSci sfinansowania planowanego deficytu bud2etowego okre6lonego rv uchwale
budietowej Rady Gminy w Dzierzgoniu na 2019 rok'

. prawicllorvosci
planorvanejkwoty dlugu Gminy Dzierzgoflna lata 2019- 2027wvnikaj4ce.i
z planowanychi zaci4gnigtychzobowi4zafi'
ika 1992r.
art. 13 pkt I0 w zwiqzkuzart. 19 ust.2 ustawyzdniaT pa2dziet'rr
Na podstawie
(tekstjedn.:Dz. u. 22016r. poz.56l z p62n.zn.) orazart
izbachobrachunkowych
o regionalnyclr
publicznych(tekstjedn.:
230 ust.4 o-' lzafi.246ust.3 ustawyz dnia27 sierpnia2009r. o finansach
D z . U . z 2 0 l 7r . p o 2 . 2 0 7z7P 6 2 nz.m . ) ;
w osobach:
w Gdarisku,
Izby Obrachunkowej
Regionalnej
SktaclOrzekaj4cy
l.

AlicjaSrubkowska

- przewodnicz4ca

2.

MarianKujawski

- czlonek

3.

AnnaPatyl(

- czlonek

. pozytywnie opiniuje moiliwoSd sfinansowania planowanego deficytu budietowcgo
nkreslonesow uchwalebud2etowejRady Miejskiej w Dzierzgoniuna rok 2019'
. pozytylvnie opiniuje prawidlowo66 planowanej kwoty dhrgu Gminy Dzierzgori na lata 2()19
- 2027 wynikaj4ce.i z planowanych i zaci4gnigtychzobowi4zar['

UZASADNIENIE
podjqlauchwatgnrlV/20l2018
W dniu 27 grudnia2018 r. Rada Miejskaw Dzierzgoniu
ucllwalg
rv sprarvie przyjgcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgon oraz
na 2019rok'
GrninyDzierzgoh
buclZetu
w sprawieuchwalenia
nr lV/21l2018
Jakwynikazuchwalybud2etowejpfognozowanena20lgrokdochodybud2etugntin
zl oraz
ustalonowwysokosci39.7||.000zl, wtynr: dochodybie24cewwysokojci 38.350.592
gminv ustalono
dochody majqtkowew wysokoSci1.360.408zl. Planowanewydatki budzetu
z1 orn
naronliasrw wysokorici40.349.000zl, wtym: wydatki bie24cew wysokosci37.656.362
zl.
w wvsoko(ci2.692.638
nrajqtkowe
r,vydatki
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Na20lgrokzaplanowanodeficytbudZetuwwysokodci638.000zl,kt6ryprzewidujes
kredytu.Taki spos6bsflnanson'arria
mi z zaci4gnigtego
pokry6w calosciprzyclrodamipochodz4cy
art.217ust.2 pkt 2 ustawyo finansachpublicznych.
zgodnyjesrz postanowieniami
deficytLr
.

w uchwalebud2etowejprzychodyw wysokoSci3.354.452zl pochodzii bgdq
Zaplanowane
w caloici z zaciqgniqtychkredyt6wi po2yczekna rynku krajowyrn'
zosta{yna sptatqrat kredyt6"v
Rozchodybuclzetuw wysoko!;ci2116.452 zl przeznaczone
ipo2yczek w t<wocie1.751.518zl oraz splatgpo2yczkizBanku GospodafstwaKfajowego na
z bud2etuUnii ELrropejskiej
z udzialem6rodk6wpochodzqcych
zadaf realizowanych
tlnansowanie
w krvocie964.934zl.
RadyMiejskiejw Dzierzgoniuz dnia27 grudnia
Nr I do uchwalynr lY 120120]|8
zal4cznikiem
2018 roku w sprawie przyjqciaWieloletniejPlognozyFinansowejGnriny Dzierzgori'przyjqto
prognozQ
dlugu obejmuj4c4lata 2019 -2027.W prognozietej okreslono,i2 na koniec2019 roku
zobowi4zafibgdziewynosilo 8.830.232z'1,co stanowii
grniny z tytu.luzaci4gnigtych
zadtru2erie
na tenrok doclrod6wbud2etu'
prognozowanych
bgdzie22.20Vo
Dokonuj4carralizydanychzawartychw uchwalew sprawiewieloletniejprognozylinansowc'j.
bior4c pod uwagg ci424cena Grninie Dzierzgoi zo'owi4zania z tytulu zaci4gnigtychkredl't6w
3.354.452
przychod6ww l4cznejwysol<osci
ipoZyczek,po uzyskaniuw 2019 roku zaplanowanych
zl, Sklad orzekajqcystwierdzil,2e w 2019 roku kwota splat wyzej wymieniorryclrzobowi4zari
na ten rok dochoclow
w wysokoici4'897oplanowanych
tytu+6wzostalazaplanowana
z polvy2szych
na terr
na ten rok wskaZniktrsptatw wysokosci6'67Y"planowanych
budZetu,przy dopuszczalnyrn
nie przekracza
sptatzobowiqzan
rok dochod6w.R6wnie2w latach2020- 2027kwotaplanowanych
dopuszczalnych
96rnychwysokoSci.

wobec powyZszegoSklaclorzekaj4cystwierdza,2e nie zostanieprzekroczonywskaZrrik
publicznych.
w art.243 ustawyo finansach
ol<reSlony

jak w sentencj
i.
Maj4cna uwadzewyZejpostanowiono

Izby
slu2yodwolaniedo KolegiunrRegionalrrej
orzekaj4cego
od niniejszejuchwalySl<.ladu
w terrniniel4 dni od dniajej dorgczenra'
w Gdarisku
Obrachunkowej

Alicja Srubkorvska
SktaduOrzel<l14cego
Przewodnicz4ca
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