
 
Uchwała Nr SO-0951/ 34 p/12/Pi/2007 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
z dnia 12 lutego 2007r. 

 
w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Złotów  

Nr 8/07 z dnia 7 lutego 2007r.  
w sprawie prognozy długu Gminy Złotów na rok 2007 i lata następne. 

 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 24/2004 Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w składzie : 
 
Przewodniczący :  Ryszard Auksztulewicz 
Członkowie :   Halina Kurjan 
   Krystyna Stróżyk 
 
działając na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm./ o prognozie długu wyraża: 
 

opinię pozytywną. 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Na podstawie prognozy kwoty długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Złotów Nr 8/07 z dnia 7 
lutego 2007r. Skład Orzekający ustalił, co następuje: 
 Kwota przypadających do spłaty w 2007r. planowanych i zaciągniętych już pożyczek i kredytów wraz z 
odsetkami wynosi 1.603.821zł, co stanowi 8,70 % planowanych na ten rok dochodów. Planowany dług nominalny 
na dzień 31 grudnia 2007r. z tytułu planowanych i zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.561.701 zł. Zatem 
planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007r. stanowi 35,60 % planowanych dochodów w 2007r., co 
spełnia postanowienia art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr.249, 
poz. 2104 ze zm./. 
 Po uwzględnieniu w 2007r. planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, oraz prognozowanych dochodów: 
1. Przewidywana spłata rat pożyczek i kredytów, wraz z odsetkami stanowi w: –  

2007r. – 8,70%, 2008r. – 7,40%, 2009r. – 9,92%, 2010r. – 11,69%, 2011r. – 8,64%, 2012r. – 8,07%, 
prognozowanych dochodów. 

2. Przewidywany dług nominalny na koniec roku stanowi: 
       2007r. – 35,60%, 2008r. –42,00%, 2009r. – 41,07%, 2010r. – 36,54%, 2011r. – 27,56%, 2012r. – 18,94% 

prognozowanych dochodów. 
 
 Zatem na dzień wydania opinii w 2007r. zostaną spełnione wymogi art. 169 i art. 170 ustawy z 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
 
 
 
Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. 
 
 
Pouczenie: 
Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w 
terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały. 
 
 
 

    Przewodniczący                                                                                              
Składu Orzekającego                                                                                 
 

 Ryszard Auksztulewicz 

 


