Uchwala Nr 4100/III/171/2007
z dnia 14 grudnia 2007 roku
I11 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie: opinii o prawidlowoici zalqczonej do projektu uchwaly budietowej na 2008
rok prognozy kwoty dlugu Miasta Pyskowice.
Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6in.
zm.) oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p o h . zm.) I11 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach u c h w a 1 a co nastqpuje:

§ 1Wydaje siq pozytywnq opiniq o prawidlowoSci zalqczonej do projektu uchwaly
budzetowej na 2008 rok prognozy kwoty dhgu Miasta Pyskowice.

§ 20
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

Uzasadnienie :
Wedhg przedlozonej przez Burmistrza Miasta Pyskowice prognozy, d h g Miasta
Pyskowice wynieSC ma na koniec 2007 roku 1.934.944 zl, co stanowiC bqdzie 4,4 %
prognozowanych do osiwiqcia w biekqcym roku dochod6w.
Na koniec 2008 roku planowana kwota dhgu Miasta Pyskowice to 1.731.058 zl, na co
skladaC siq majq zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtych pozyczek.
Przedstawiona prognoza lqcznej kwoty dhgu na koniec 2008 roku i lata nastqpne
uwzglqdnia dane dotyczqce planowanej, w projekcie uchwaly budzetowej, splaty rat
wczeSniej ziciqgniqtych zobowiqzah.
Prognozowana lqczna kwota dhgu Miasta Pyskowice na koniec 2008 roku stanowi,
wedhg przedlozonych danych 4,2 % dochodow planowanych na 2008 rok, co oznacza, iz nie
przekracza ona dopuszczalnego 60 % progu zadluzenia, okreilonego w art. 170 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.).
Dlug Miasta Pyskowice podlegal bqdzie splacie do 2017 roku. Miasto nie wykazuje,
aby udzielalo porqczeli i gwarancji.
Zaklada siq, ze kwoty splat rat kapitalowych wraz zodsetkami nie przekroczq
dopuszczalnego progu okreSlonego, przez art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie analizy przedlozonych danych, I11 Sklad Orzekajqcy nie wnosi
zastrzezeli do prognozy dhgu Miasta Pyskowice i stwierdza, ze w przedstawionyrn ksztalcie
zapewnia ona przestrzeganie przepisbw ustaw dotycqcych uchwalania i wykonywania
budzetbw w latach, na ktbre zaciani~tozobowiqzania.
Wobec powyzszego orzeczono jak na wstqpie.

Od niniejszej uchwaly przyshguje odwolanie do pelnego s$ladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dor~czenia.

