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Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie wyrazenia opinii o prawidlowosci prognozy kwoty dlugu Powiatu Sredzkiego .

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwiazku z art. 172 ust. l pkt 2

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104) Sklad

Orzekajacy wyznaczony Zarzadzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

z dnia 6 lipca 2009r. w skladzie:

Przewodniczaca: Barbara Krawiec

Czlonkowie: Karol Chyra

Leon Palecki

po dokonaniu analizy projektu budzetu Powiatu Sredzkiego na 20 l O rok przedlozonego

tut. Izbie w dniu 16 listopada 2009 r. wraz z prognoza kwoty dlugu wyraza:

opinie pozytywna

o prawidlowosci prognozy kwoty dlugu

Uzasadnienie

W projekcie budzecie Powiatu Sredzkiego na 2010 r. zaplanowane zostaly dochody

w wysokosci 37.065.903,- zl i wydatki w wysokosci 45.675.708,- zl. Deficyt budzetu wynosi

8.609.805,- zl.

Jako zródlo sfinansowania deficytu budzetu oraz na splaty wczesniej zaciagnietych pozyczek

i kredytów wskazane zostaly przychody w kwocie 9.819.944,- zl, z tytulu pozyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano w wysokosci 1.210.139,- zl, z tytulu splaty pozyczek i kredytów

krajowych.

Na obsluge dlugu zaplanowano w budzecie wydatki w wysokosci 465.000 zl (§ 8010, § 8110).

Z przedlozonej prognozy kwoty dlugu wynika, ze zobowiazania Powiatu na poczatek roku 20 l O

wyniosa 8.719.388,-zl.

Uwzgledniajac przewidziane do zaciagniecia w 201 Or. kredyty i pozyczki na rynku

krajowym, a takze splaty rat wczesniej zaciagnietych zobowiazan ustalono, ze dlug na 31 grudnia

2010 r. wyniesie 17.329.193,- zl, co stanowi 46,75 % zakladanych dochodów budzetu. Z prognozy

wynika równiez, ze dlug wystepowac bedzie do roku 2025 i bedzie mial tendencje malejaca,

a wskaznik zadluzenia w stosunku do zakladanych dochodów ogólem ksztaltowac sie bedzie

nastepujaco:



Stosunek %Rok

Szacowany dlugPlanowane dochodyzadluzenia na

koniec roku

2010

17.329.19337.065.90346,75

2011

15.991.69937.621.89242,51

2012

14.661.705
--

38.186.220 38,40

2013

13.333.22038.759.01334,40

2014

12.200.00039.340.39831,01

2015

11.075.00039.930.50427,74

2016

9.950.00040.52946224,55

2017

8.825.00041.137.40421,45

2018

7.700.00041.754.46518,44

2019

6.600.00042.380.78215,57

2020

5.500.00043.016.49412,79

2021

4.400.00043.661.74110,08

2022

3.300.00044.316.6677,45

2023

2.200.00044.316.6674,89

2024

1.100.00045.656.1382,41

2025

O46.340.981O

Z powyzszego zestawienia wynika, ze w latach 2010-2025 planowane zadluzenie

na koniec kazdego roku nie przekroczy 60% dochodów jednostki w tym roku budzetowym,

a zatem spelniony zostal wymóg art. 170 ust. l ustawy o finansach publicznych.

Biorac powyzsze pod uwage Sklad Orzekajacy wyrazil opinie jak w sentencji.

Przewodniczaca

Skladu Orzekajacego

Barbara Krawiec

Pouczenie: Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajacego sluzy odwolanie do Kolegium Izby

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.


