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w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania
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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 póz. zm.)
sklad orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w GdansklJ.-WJ).B.Qbach:
.

-

l)

Tadeusz Jezowski

2)

Henryk Ledóchowski

3)

Alicja Srubkowska

-

przewodniczacy
czlonek
czlonek

ljh,!-'1L' "..",rl.,;)L t.KOW$KI --I
vI. 0!(000W8 21/27, 80-210 GdanSk!
K:'HM.":J;'U"PIA

OQÓLNA

WPlYH~tO
2006

"D2.. 1 O

"

'""."'.......--

'--'

stwierdza,
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Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala Nr 750/XLII/05 z dnia 19 grudnia
2005r. w sprawie uchwaleniabudzetu województwapomorskiegona 2006 rok przyjal
budzet wynoszacy po stronie dochodów kwote 410.323.064 zl, zas po stronie
wydatków kwote 522.204.064 zl, ustalajac tym samym deficyt w kwocie 111.881.000
zl. Zaplanowal równiez przychody budzetu w wysokosci 157.000.000 zl, wskazujac
jako ich zródla kredyty i pozYG.zki~ ~"~ .,"-,~-"
~
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co nastepuje:

Sklad orzekajacy stwierdza, ze zaplanowane przychody zapewniaja pokrycie
planowanegodeficytu oraz zabezpieczajasrodki finansowena planowane rozchody na
splate wczesniej zaciagnietychpozyczek i kredytóww wysokosci45.119.000 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) deficyt budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego moze byc pokryty, miedzy innymi,
przychodami pochodzacymi z kredytów i pozyczek, sklad orzekajacy stwierdzil, ze
planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
W zalacznikach Nr 14a i 14b, do wyzej przywolanej uchwaly,
przedstawiono prognoze dlugu województwa pomorskiego sporzadzona na lata
2006 - 2016, gdzie w zestawieniach tabelarycznych przedstawiono przewidywane
w 2006r. przychody z tytulu kredytów i pozyczek, jak tez przewidywane wielkosci
splat kredytów i pozyczek oraz naleznych odsetek z tych tytulów w latach 20062016.
Z dokumentu tego wynika, ze:
prognozowane laczne kwoty splat rat kredytów i pozyczek wraz z odsetkami,
po odjeciu czesci splat rat kredytów i pozyczek wraz z odsetkami zwiazanymi
ze splata kredytów i pozyczek zaciagnietych w zwiazku z zawartymi umowami
z podmiotem dysponujacym funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójnosci Unii Europejskiej, wynosic beda w 2006r.- 7.274.800 zl., w 2007r.8.913.000 zl., w 2008r.- 14.775.500 zl. Kwoty te stanowic beda odpowiednio
1,77%,2,14% i 3,49% planowanych na dany rok dochodów województwa. W
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latach nastepnych laczne kwoty splat z powyzszych tytulów ulegac beda
stopniowemu zmniejszeniu,
prognozowana kwota dlugu, po odjeciu zadluzenia zwiazanego z
zaciagnietymi kredytami i pozyczkami w zwiazku z zawartYmi umowami z
podmiotem dysponujacYm funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójnosci Unii Europejskiej, na koniec 2006r. wyniesie 87.100.000 zl., co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowic bedzie 21,26 %. W
latach nastepnych, w zwiazku z planowanymi splatami rat kredytów i
pozyczek, kwota dlugu ulegac bedzie sukcesywnemu zmniejszaniu.
Sklad orzekajacy porównujac dane zawarte w prognozie dlugu"z danYmi
ustalonYmiw budzecie nie stwierdzil rozbieznosci.
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 2006 rok oraz stwierdzil, ze
prognozq,wanakwota dlugu zapewnia przestrzeganie powyzszych przepisów przy
uchwalaniu i wykonywaniu budzetów lat nastepnych.
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Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdansku w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

J"

----.
'-J

"'-

