UCHWALA NR VIII.32.Z.2015
SKLADU ORZEKAJ1\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 20 stycznia 2015 r.

°

w sprawie wydania opmu
mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego,
wykazanego w uchwale budzetowej Gminy-Miasto Darlowo na 2015 r.
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pu
blicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdzier
nika 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, ze
zm.) Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sk1adzie:
1. Ewa W6jcik
2. Helena Rokowska
3. Bogus1aw Staszewski

- Przewodnicz<\.ca
- Czlonek
- Czlonek

po rozpatrzeniu uchwa1y budzetowej Gminy-Miasto Dar1owo na 2015 r.,

pozytywnie
opiniuje mozliwosc sfinansowania deficytu budzetowego.

Uzasadnienie
Uchwa1a budzetowa Gminy-Miasto Dadowo na 2015 r. zosta1a przekazana
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 7 stycznia 2015 r.
W budzecie zaplanowano dochody w wysokosci 57 250 820,00 zl, wydatki
w wysokosci 66741 266,00 zl oraz rozchody w wysokosci 2 882906,00 zl, przezna
czone na sp{at~ rat kredyt6w. Uwzgl~dniajctc przedstawione dane, budzet wykazuje
deficyt w wysokosci 9 490 446,00 z1. Z uchwaly wynika, ze zr6dlem pokrycia deficy
tu b~d't wolne srodki oraz nadwyzka budzetowa z lat ubieglych.
Zr6d{o pokrycia deficytu budzetowego zosta1o okreslone zgodnie z przepisami
art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy 0 finansach publicznych.

Z zalctcznika Nr 1 do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy- Miasta Darlowo na lata 2015-2024 wynika, iz w 2015 r. planowana relacja
lctcznej splaty dlugu do planowanych dochod6w wynosi 6,72% przy dopuszczalnym
na ten rok wskazniku splat w wysokosci 19,31 % obliczonym, jako srednia arytme
tyczna z ostatnich trzech lat dla relacji dochod6w biez<\.cych powi~kszonych 0 docho
dy ze sprzedaZy maj<\.tku oraz pomniejszonych 0 wydatki biezctce do dochod6w og6
Jem budzetu gminy.
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W dalszych latach
nych gornych lirnitow.

obj~tych

prognozC:\. kwoty splat nie przekroczC:\. dopuszczal

15 roku nie zo
W
z
Sklad
ze w
przekroczony wskaznik okreslony w
ustawy 0 finansach publicznych.
Planowany na 2015 rok deficyt budzetowy w wysokosci 9 490 446,00
ze wzgl~
dow forrnalnych jest
iwy do stinansowania z wolnych srodkow i nadwyzki bu
dzetowej z
ubieglych.
Od opinii Skladu
zgodnie z art 20
1 wyzej wyrnienionej
ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych, SfUZY odwofanie do Kolegium Izby
dor~czenia niniejszej uchwaly.
w terminie 14 dni od
Niniejsza opinia, na podstawie
ustawy z dnia 27
2009 r. 0
publicznych,
publikacji w terminie 7 dni od dnia jej
na
okreslonych w ustawie z dnia 6
2001 r. 0 dostttpie do inforrnacji
publicznej (Dz. U. z
14 r. poz.
.)
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