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SKLADU ORZEKAJ.\CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie wydania opinii 0 prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy-Miasto
Darlowo.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pai.dziernika 1992 L 0 regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 L poz. 1113, ze zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 L poz. 885, z p6in.
zm.), Sk{ad Orzekaj'lcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Ewa Wojcik
- Przewodnicz'lca
2. Helena Rokowska
- Czlonek
- Czlonek
3. Jolanta Wlodarek
po rozpatrzeniu uchwal Rady Miejskiej w Darlowie z dnia 29 grudnia 2014 L:
Nr lIll 0/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miasto Darlowo na lata 2015-2024 oraz Nr II /9/2014 w sprawie uchwalenia budzetu
Gminy-Miasto Darlowo na rok 2015,
pozytywnie
opiniuje prawid{owosc planowanej kwoty dlugu Gminy- Miasto Darlowo.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych prognoz~ kwoty drugu,
stanowi'lc'l cz~sc wieloletniej prognozy finansowej, sporz'ldza si~ na okres, na ktory
zaciqgni~to oraz planuje si~ zaciqgnctc zobowictzania.
Mozliwosc sp{aty zacictgni~tych zobowictzan reguluje art. 243 ustawy 0 finansach
pubJicznych, zgodnie z ktorym relacja lctcznej kwoty przypadajctcych w danym roku
budzetowym :
1) splat rat kredytow i pozyczek, 0 ktorych mowa wart. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od kredytow i pozyczek, 0 ktorych
mowa wart. 89 ust. 1 i art. 90,
2) wykupow papierow wartosciowych emitowanych na cele okreslone wart. 89 ust. 1
pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem od papierow
wartosciowych emitowanych na cele okreslone wart. 89 ust. 1 i art. 90,
3) potencjalnych splat kwot wynikajctcych z udzielonych por~czen oraz gwarancji
do planowanych dochodow ogolem budzetu nie moze przekroczyc sredniej
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezctcych
powi~kszonych 0 dochody ze sprzedazy majcttku oraz pomniejszonych 0 wydatki
biezqce, do dochod6w og61em budzetu.
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Przyj~ta

przez Rad~ Miejsk'!: w Darlowie prognoza kwoty dlugu sporz'!:dzona jest
na lata 2015-2024 i zaklada w tym okresie calkowit'!: splat~ zadluzenia z tytulu
zacictgni~tych kredyt6w i pozyczek, a tym samym spelnia wymogi okreSlone art. 227
ustawy.
W calym okresie obj~tym prognozet letczna kwota przypadajetcych do splaty
w danym roku budzetowym zobowietzan z tytulu zacictgniytego dlugu wraz z naleznymi
odsetkami nie przekroczy maksymalnego indywidualnego limitu splaty zobowietzan,
o kt6rym mowa wart. 243 ustawy. W poszczeg61nych latach relacja b~dzie ksztahowala
si~ nast~pujetCo:
lata

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

planowany wskainik
sp-taty zobowiitzan

6,72 %
4,77%
4,54 %
4,60%
4,29 %
4,02%
3,81 %
3,65 %
3,54 %
0,00 %

dopuszczalny wskainik
splaty zobowiitzan

19,31 %
12,79 %
10,94 %
10,45 %
8,82 %
7,18 %
5,82 %
6,97 %
7,91 %
8,61 %

Bioretc powyzsze pod uwag~, prognozowane przez Gminy obciqzenie budzetu
splat'!: dlugu publicznego w latach 2015-2024 nalezy uznac za dopuszczalne, przy
zalozeniu realizacji dochod6w oraz utrzymaniu poziomu wydatk6w, przyj~tych
w wieloletniej prognozie finansowej.
Niniejsza uchwala Skladu Orzekaj,!:cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyiej wymienionej ustawy 0 finansach
publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
Od opinii Skladu Orzekaj,!:cego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyzej wymienionej
ustawy 0 regionalnych izbach obrachunkowych, sluzy odwolanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia dor~czenia niniejszej uchwaly.

Przewodniczqca Skladu Orzekajqcego

