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SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 10 lutego 2011 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego
Gminy Kołbaskowo na lata 2011- 2022.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200 l r. Nr 55, poz. 577 i Nr
154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr
157, poz. 1241) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 iNr 257, poz. 1726), Skład Orzekający Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz
2. Mieczysław Kus
3. Janusz Jarosz

- Przewodnicząca
- Członek
- Członek

po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2m l rok oraz przyjętej Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Kołbaskowo.

Uzasadnienie
Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finan-

sowej ustanowionej uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia
2011 r., sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowią-
zania, tj. 2011-2022, co jest zgodne z przepisami art. 227 ust. 2 ustawy o finansach pu-
blicznych. W prognozie kwoty długu uwzględniono planowane przychody (kredyty, po-
życzki, emisje obligacji) w wysokości 3 850000 zł w 2012 r. i 3 500000 zł w 2013 r.

W przedmiotowej prognozie określono również relacje dotyczące spłaty rat kredy-
tów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz łączną
kwotę długu publicznego na koniec roku budżetowego wynikające z przepisów art. 169
i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, które obowiązują
w latach 2011 - 2013 w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.
1078).
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z dnia 10 lutego 2011 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego
w uchwale budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2011 rok.

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.
1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) wlzw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), po
rozpatrzeniu uchwały budżetowej Gminy Kołbakowo na 2011 rok, Skład Orzekający Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzib:

1. Anna Suprynowicz
2. Mieczysław Kus
3. Janusz Jarosz

- Przewodnicząca
- Członek
- Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

W przedłożonej uchwale budżetowej Gminy Kołbaskowo na 2011 rok zaplanowano do-
chody ogółem w wysokości 43 958271 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 52821 349 zł.
Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 8863 078 zł. Zgodnie z
wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 wyżej cyt. ustawy o finansach publicznych, w uchwale
budżetowej wskazano, że źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w kwocie 8 863 078 zł.

Sfinansowanie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowa-
nej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budże-
towego.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opubliko-
waniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonym w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późno zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia doręczenia niniejszej uchwały.
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