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Składuorzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 23 stvcznia 2017r.

planowanej kwoty dtugu Gminy Stary Targ na lata
w sprawie opinii o prawidłowości
2017_2026wynikającejz planowanychi zaciągniętychzobowiązań.
Na podstawieart. 13 pkt 10 w zwipku z art. |9 ust.'2 ustawyz dnia 7 paŹdziernika
1992r. o regionalnychizbach obrachunkowych(tekstjednolity:Dz. U. z 2016 r. poz. 561)
oraz 230 ust. 4 i art. f46 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych
(tekstjedno|ity:Dz.U.zf0l6 r. poz.|870zpóźn.zm.);
SkładorzekającyRegionalnejIzby obrachunkowejw Gdńsku w osobach:

1 . Zygmunt Bach
2. RomanFandrejewski
a
J.

Marian Kujawski

. przewodniczący
- członek
- członek

planowanej kwoĘ długu Gminy Stary Targ na
porytywnie opiniuje prawidłowość
|ata20l7 .2026 wynikającejz planowanychi zaciągniętychzobowiązań.
W dniu 29 grudnia2016r. Rada Gminy StaryTarg podjęłauchwałęNr XXIVl61120|6
w sprawieprzyjęciaWieloletniejPrognozyFinansowejGminy Stary Targ na|ata20|7-2026
Gminy Stary Targ na rok
oraz uchwałęNr XXIIl1'64l2016w sprawieuchwaleniabud:żetu
2017.
Jak wynika z uchwĄ budżetowejprognozowanena rok 2017 dochodybudzetugniny
Stary Targ ustalono w łącmej wysokościf3,278.038 zł, w tym: dochody bieżącew
wysokoŚci 23.078.038zt. oraz dochody majątkowew wysokości200.000 zł. Wydatki
natomiastustalonow łącznejwysokości22,976.638zł,w tym: wydatki bieiące w wysokości
998.000zł.
2I.978.638zł'orazwydatkimajątkowew łącznejwysokości
Z powyŻszychustaleń wynika, na rok 20L7 zostałazaplanowananadwyżkabudżetowa
w wysokości301.400 Zł, którą w całościprzewiduje się przeznaczyć na spłatę rat
zaciągniętychkredyów i poŻyczek.
Zaplanowanew uchwale budzętowejprzychody w wysokości788.000 zł' pochodzić
będązzaciągniętychpoĘczeki kredlów na rynku krajowym.
Rozchody budzetu w wysokości1.089.400zł przeznaczonezostaŁyna spłatęrat
otrzymanychkrajowych poŻyczek i kredytów.
w sprawie przyjęciaWieloletniej
ZałącznikiemNr 1 do uohwałyNr XXUl6Il20|6
Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ na lata 2017-2026 przyjęto prognozę długu
gminy
iż na koniec 2017 roku zadłuŻenie
obejmującąww. lata. W prognozietej określono,
z tytllłu zaciągniętychkredytów i pożyczekbędzie wynosiło6.555.169'92zł, co będzie
stanowić28,160ńplanowanychna tenrok dochodów.
w 20|7 roku kwota spłat wyiej wymienionych zobowiryń z powyżzszychĘrtułów
zostńa zaplanowanaw wysokości5,970ńplanowanychna ten rok dochodów budżetu,przy
dopuszczalnymna ten rok wskaźnikuspłatw wysokości8,670^planowanychna ten rok
dochodów. Również w dalszych latach objętych wieloletnią prognozą kwota spłat nie
przek'racza
dopuszczalnychgórnychwysokości.

Wobec powyższegoSkładorzekającystrvierdza"żrcrue zostanie przelr,łoczony
wskażrik
określonyw art.243 ustawyo finansachpublicznych.
od niniejszej uchwĄ sfuĘ odwołaniedo Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
w Gdanskuw terminie 14 dni od dniajej doręczenia.
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