u C HW A L A Nr 436/2007
SKLADU ORZEKAJACEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 27 lipca 2007 roku
w sprawie
wydania
opinii o mozliwosci
finansowanie
planowanego deficytu budzetu
Sklad Orzekajacy

Regionalnej

Przewodniczacy:
Czlonkowie:

J

splaty
przez Powiat
Powiatu.

Izby Obrachunkowej

w Olsztynie

Piski

na

kredytu

w osobach:

Halina Stanny
Ireneusz Rek
Bogdan Gaber

na podstawie
art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z pózn.zm.) w zwiazku z art. 83
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
pózno zm.)

~

uchwalil,

co nastepuje:

~

Wydaj e sie
pozytywna
opinie o mozliwosci splaty przez Powiat Piski kredytu
dlugoterminowego
w wysokosci
854.054
zl z przeznaczeniem
na sfinansowanie
przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
budynków Zespolu Szkól Nr 1 w Piszu, przy
ul. Mlodziezowej 26.

Uzasadnienie

Starosta
wystapil
J
J

o

Powiatu

do Regionalnej

mozliwosci

'splaty

przeznaczeniem
Zespolu
Rada

Piskiego pismem

z dnia 27 lipca 2007 r. (znak WF.3061j

Izby Obrachunkowej
kredytu

w Olsztynie

dlugoterminowego

na sfinansowanie

przedsiewziecia

1j2007)

z wnioskiem

o wydanie

opinii

wysokosci

854.054

zl,

w

termomodernizacyjnego

z

budynków

Szkól Nr 1 w Piszu, przy ul. Mlodziezowej 26.
Powiatu

Nr VIIIj 54 j07

w sprawie.

przedsiewziecia

podjela

Piskiego

zaciagniecia

termomodernizacyj

Przy wydawaniu

opinii,

dotychczasowe

zadluzenie

udzielonych

poreczen,

obciazenie

dochodów

wraz z odsetkami

lO"'>

czerwca

25

kredytu

2007

dlugoterminowego

r.

Uchwale

na

realizacje

nego.

Sklad Orzekajacy

laczna kwote dlugu w stosunku

dnia

wzial pod uwage:

do dochodów.
z tytulu

zaciagnietych

w poszczególnych

od nich przy zaplanowanych

latach

kredytów

splatami

splatach

i pozyczek

kredytów

rat kredytu,

oraz

i pozyczek

jak nizej:

2

.

172.454,-

zl w 2008 r.; 170.400,-

w 2011 r. i 170.400,-

zl w 2009 r.; 170.400,-

zl w 2010 r.; 170.400,-

zl.

zl w 2012 r.

Spelnione zostaly - wymogi zawarte wart. 82 i 83 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach

publicznych

wydatków

do planu

wykazaniu

wystepujacego

finansowego,

Zgodnie z brzmieniem
zobowiazan

Ustalono,

ksztaltowac

laczna

kwota

splaty

uchwaly

wprowadzenie

o zaciagnieciu

o finansach

publicznych

do splaty w danym

dochodów

kredytu,

i

laczna kwota

roku budzetowym,

planowanych

dochodów

od 4,20% do 0,49% w latach

nie

- 0,48%

planowanych

dochodów

budzetu

2008-2012,

w 2007 r. - 11,02%; w 2008 r. - 8,20%;

- 2,77% i w 2011r.

kredytu

budzetowych.

obciazenie

sie bedzie w granicach
wyniesie

ze zm.), poprzez

deficytu.

przypadajacych

15% planowanych

dlugu

5,24%; w 2010r.

stosownej

art. 169 ust. 1 ustawy

ze w roku

.g~~~

podjecie

z tego tytulu

finansowych

moze przekroczyc

' /

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104,

a

w 2009 r. budzetowych

powiatu.
' /'

Analizujac

terminy

splat

nalezy,

ze nie

kwoty

te nie przekrocza

kazdego

oraz wielkosc

sa naruszone

roku budzetowego

Z tych wzgledów
splaty wnioskowanego

Sklad

ustawowe

ograniczenia

15% dochodów
nie przekroczy
Orzekajacy

przypadajacych

budzetu,

do splaty
zaciagania

a laczna

60% dochodów

stwierdza,

zobowiazan,

kwota

dlugu

na koniec

ze Powiat

Piski posiada

mozliwosc

kredytu.

Kolegium

Regionalnej

'

Przewodniczacy

'---/

..-.

gdyz

danego roku budzetowego.

Od niniejszej uchwaly
sluzy odwolanie
do pelnego Skladu
Obrachunkowej w Olsztynie w ciqgu 14 dni od daty jej doreczenia.
''

kwot, stwierdzic

Skladu

Orzekajacego

Izby

