UCHWALA Nr 128/p126/Wlll/14
Skladu Orzekaj4cegoRegionalnejlzby Obrachunkowejw Gdarhsku
z dnia 15 maja2014r.
Na podstawieafi.13 pkt I i art. 19 ust. 2 ustawyz dnia 7 paidziemika1992r.o
(tekstjednolity:Dz. U. z 2012r.poz. 1113z p62n.
regionalnychizbachobrachunkowych
zm-) po rozpoznaniu
wnioskuStarostyPowiatuSztumskiego
w sprawiewydaniaopinii
o nozliwosci splalypozyczki\l kq'ocie224.000zl,
w Cdarlskuw osobach:
SkladOrzckaj4cyRegionalneilzby Obrachunkowej
l) Alicja Srubkou,ska
2) Zygmunt Bach
3) Marian Kujawski
.
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przewodnicz4ca
czlonek
czlonek

te/s

uznaje' Ze Powiflt Sztumski posiada moiliwo6d splaty poZyczki w wysoko6ci

224.[nO
A.
UZASADNIENIE

Pismem Nr SK/XVV305l/1/2014z dnia 6 maja 2014r. StarostaPowiatu
Sztumskiegozwr6ci] sig do tulejszej Izby z prosb4 o wydanie opinii w sprrwic
w kwocie224.000
mozliwoscisplatyprzezPowiat Sztumskipoiyczki dlugoterminowej
zl.
Sklad Orzekajqcyuznal-2e Zarz4tlPowiatu Sztumskiegopodejmujqcdzialania
wytej w]'mienionejpozyc/.k]dzi^la na podstawieuchwalyNr
z,wi4zane
r, zaciqgnigciern
XLVIII/31912014Rady PowiatuSztumskiego
z dnia 29 kwietnia2014 roku w sprawie
zaci4gniqciapozyczki w Wojew6dzkimFunduszuOchronySrodo*'iskaiGospodarki
Wodnej w Gdanskuna zadanieinwestycyine.,LUKS-usowa
szkolaw U3nicach
redukcja emjsji CO2 poprzcz modernizacjgoSwietleniawe\\'ngtrznegow budynku
O(rodkaSzkolno Wychowawczego
w Uinicach".
Spccjalncgo
ww. pozyczkil
Przewidziane
s4nastgpuj4ce
warunkizaci4gniQcia
. zaciqgnigcie
pozyczkinastqpi
w roku2014w kwociedo 224.000zl,
. pozyczkazostaniesplaconaz dochod6wwlasnychPowiatudo 3 I grudnia2018r.,
. zabezpieczcnicrn
splatypo2yczkibqdziewekselin hlanco.
Planowanapozyczkaw wysoko3ci224.000zl zoslalaLrjqlaw blrdzeciePowiatu
Szturnskiego
na 20l4 rok jako jego przych6d.
przezRegionaln4lzbg Obrachunkou,q
w Gdarisku
W w]niku arralizyposiadanych
dokumcnt6w Sklad Orzekaj4cy stwierdzil, ze na Powiecie Sztumskirn, wedlug
sprawozdaniaRb Z na koniec I kwartalu 2014r., ciqzyly zobowiqzaniaz t).tulu
zaci4gnigtych
kredyt6wi pozyczckw wysokoici 3.604.224zl.
w roku 201.1przez Powiat Sztumski
W zwiqzkuz powyiszym,po zaci4gniqciu
wnioskowanejpozyczkiw wysoko(ci224.000zl oraz splacieplano*anychna ten rok
zobowi4zaiz t).tuluzaciqgnigtych
kredyt6\r'ipozyczekkwotadluguna koniec2014roku
wynosii bgdzie3.828.224zl, co stanowii bqdzie8,3970prognozowanych
na ten rok
powiatu.
dochod6wbLrdzetu
Zgodniez, uchnal4 Nr XLVlll/318/2014 Rady Powiatu Szturnskiegoz dnia 29
kwietnia2014 r. w sprawiczmianybudzetupowiatuna 2014 rok dochodybudzctu
zl.
Dowiatuwvnosza45.620.t163

6
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Od roku 2014 wskaZnik splatjest obliczany zgodnie z art. 243 ustawy o finansach
publicznych dnia 27 sierynia 2009r. o finansachpublicznych (ekst jednolity: Dz. U. z
2013r. poz.885 z p62n. zm.), w zwi4zku z czym dopuszczalnywskaZniksplat do
planowanychna poszczeg6lnelata dochod6F biez4cychbgdzie r'62nyi w kolejDychlatach
bgdziewynosil;
-wroku2014- 5,72olo.
kwota splatbgdziewynosila 2.608.851zl.
zaterndopuszczalna
- w roku 2015 - 5,3070,zatemdopuszczalnakwota splat bqdziewynosila 2.285.901zl,
zatem dopuszczalnak\eotasplat bqdziewynosila |.821.7'76zl,
w roku 2016 .1,3{Jolo,
-wroku20l7
zl,
kwola splatbgdziewynosila 1.39'7.841
3,3370,zatemdopuszczalna
- w roku 2018 - 3,997o,zatcm dopuszczalnakwota splatbQdziewynosila 1.690.983zl.
Biorqc pod u\lag9 ci4zqce na Powiccie Sztumskim zobowiqzania z t)-tulu
zaci4gniqtychkrcdyt6w i pozyczek,po uzyskaniuw roku 2014 wnioskowanejpozyczki w
wysokosci 224.000 zl. opieraj4c sig na sporz4dzonejprzez jednostkq ,,lnfbrmacji o
sytuacji finansowejjednostki samorz4duterytorialncSow 2014r.", sporz4dzonejna dzieii
30 kwietnia 2014r., Sklad Otzekaj4cy stwierdzil. ze l4czta kwota splat rat w/w
zobowitpai dlugotenniiowych wraz z naleznym opLoccntowaniemw okresie ich splaty
bgdziewynosila:
- w roku 2014 kwotg 936.278zl.
w roku 2015k\iotg 816.000zl,
- w roku 2016kwotq 786.000zl,
- w roku 2017 kwotg '716.000zl,
- w roku 2018kwotg '136.000 .
Portiwnuj4c wielkoSi przewidywanych zobowi4zan z powyzszych tytut6w $'
latach:2014 2018 z mo2liwoici4eynikaj4c4z ad- 169 ust. I ustawyz dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych oLaz z ad.2zl3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r' o
finansachpublicznych,Sklad Orzekaj4cyposlanowiljak w sentencji.
Od niniejszcj uchwaly sluzy od\\'olanic do Kolegium Rcgionalnej Izby
ObrachLlnkowejw Gdaisku w ciqgu 14 dni od dniajej dorgczcnia.

PRZE
SKI
AI

N]CZACA

