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UCHWALA
skladu orzekajacego

NR 172/V/2007

L.dz.

Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 21 grudnia 2007r.
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w Gdansku

w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania
deficytu budzetowego oraz
prognozy ksztaltowania sie dlugu publicznego Województwa Pomorskiego.

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwiazku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
pazdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr
55, poz. 577 z póznozm.)
sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku w osobach:
1) Tadeusz Jezowski
2) .Henryk Ledóchowski
3) 'Alicja Srubkowska

przewodniczacy
czlonek
czlonek

stwierdza, co nastepuje:

W dniu 15 listopada 2007r. wplynela do tutejszej Izby uchwala Nr 908/75/07
Zarzadu Województwa Pomorskiego-z"dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie
przyjecia projektu uchwaly budzetowej Województwa Pomorskiego na rok 2008
wraz z objasnieniami, informacja o stanie mienia województwa oraz prognoza
lacznej kwoty dlugu województwa na koniec 2008 roku i lata nastepne.
Powyzszy projekt okresla budzet wynoszacy po stronie dochodów
670.174.698 zl, zas po stronie wydatków 835.490.843 zl, wobec czego deficyt
wyniósl 165.316.145 zl. Planowany deficyt zaplanowano pokryc kredytem lu
pozyczka dlugoterminowa w wysokosci 149.500.000 zl, przychodami z tytulu
innych rozliczen krajowych w wysokosci 48.150.000 zl
Ze wzgledu na to, ze zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pózno zm.) deficyt
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego moze byc pokryty, miedzy innymi,
przychodami pochodzacymi z kredytów lu pozyczek oraz przychodami z innych
rozliczen krajowych, sklad orzekajacy stwierdzil, ze planowany sposób pokrycia
deficytu jest zgodny z prawem.
Dolaczona do projektu budzetu prognoza dlugu województwa zostala
sporzadzona do 2028 roku. W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono
przewidywane w 2008r. przychody z tytulu kredytów lub pozyczek, jak tez
przewidywane wielkosci splat kredytów i pozyczek oraz naleznych odsetek. z tych
tytulów w latach 2008-2028. Pokazano równiez potencjalne splaty poreczen w

latach 2008 - 2021.Z dokumentu tego wynika, ze:
prognozowane laczne kwoty splat rat kredytów i pozyczek wraz z odsetkami
oraz potencjalne splaty poreczen wynosic beda w 2008r.- 26.470.000 zl. Kwota
ta stanowic bedzie 4,34 % planowanych na 2008 rok dochodów województwa.
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W latach nastepnych laczne kwoty splat z powyzszych tytulów przekracza
nieznacznie zaplanowana kwote z roku 2008,
prognozowana kwota dlugu na koniec 2008r. wyniesie 185.000.000 zl, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowic bedzie 22,83 %. W
latach nastepnych, w zwiazku z planowanymi splatami rat kredytów i
pozyczek, kwota dlugu ulegac bedzie sukcesywnemu zmniejszaniu, az do
calkowitej ich splaty w 2028 roku. Splata potencjalnych poreczen winna byc
dokonana do 2021 roku..
.
Na podstawie danych zawartych w prognozie dlugu sklad orzekajacy uznal,
ze zachowane zostaly wymogi zawarte w art. 169 i 170 ustawy o finansach
publicznych w odniesieniu do budzetu na 2008 rok oraz stwierdzil, ze
prognozowana kwota dlugu zapewnia przestrzeganie powyzszych przepisów przy
uchwalaniu i wykonywaniu budzetów lat nastepnych.
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w tenmnie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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