
Uchwala Nr 4100/VI/191/2007

z dnia 6 grudnia 2007 roku

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok
prognozy kwoty długu Gminy Ogrodzieniec.

Na podstawie art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 13 pkt 2, art. 19 i 20 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z
późn. zm.), VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a 1 a co
następuje:

§1.

Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej
na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Ogrodzieniec.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE :

Według przedłożonej prognozy dług gminy ustalony zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów
dłużnych zaliczonych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. z
2006 r. Nr 112, poz. 758) wyniesie na koniec 2008 roku 4.752.795,60 zł na co składają się
zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów: 2.266.485,60 zł,
- zaciągniętych pożyczek: 2.486.310,00 zł.

Dług gminy wykazany na koniec 2008 roku podlegał będzie spłacie w latach 2009 - 2012. Z
przedłożonej prognozy wynika, że w tym okresie gmina planuje zaciągnięcie i spłatę kolejnych
zobowiązań w formie kredytów i pożyczek. Zakłada się przy tym, że kwoty spłat rat kapitałowych
wraz z odsetkami i ewentualnymi spłatami z tytułu poręczeń i gwarancji nie przekroczą
dopuszczalnego progu wynoszącego 15 % dochodów planowanych na dany rok, co jest zgodne z art.
169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249,
poz. 2104).
Prognozowana łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego stanowi według
przedłożonych danych 20,57 % dochodów planowanych na 2008 rok, co oznacza, iż nie przekracza
ona również dopuszczalnego 60 % progu zadłużenia, określonego w art. 170 cytowanej ustawy o
finansach publicznych.



Na  podstawie  analizy  przedłożonych  danych  VI   Skład  Orzekający  nie  wnosi zastrzeżeń
do prognozy długu gminy na koniec roku budżetowego i orzeka jak na wstępie.

Od   niniejszej   uchwały   przysługuje   odwołanie   do   pełnego   składu   Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


