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1387
UCHWA£A Nr 1/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta Sopotu.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miasta Sopotu uchwa³¹ Nr IV/25/2002 z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta
Sopotu na rok 2003 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê 132.628.893 z³, za po stronie wydatków kwotê 145.398.032 z³, wobec czego deficyt osi¹gn¹³ 12.769.139 z³. Jednoczenie Rada Miasta zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z kredytów w kwocie
15.800.000 z³ oraz rozchody w wysokoci 3.030.861 z³
przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy
innymi, przychodami pochodz¹cymi z kredytów sk³ad
orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia
deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 11 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu obejmuj¹ca lata 2003-2011, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane
przychody z tytu³u kredytów oraz przewidywane wielkoci sp³at kredytów i po¿yczek, nale¿nych odsetek z tych
tytu³ów, jak te¿ przewidywane wyp³aty w zwi¹zku z udzielonymi porêczeniami w poszczególnych latach w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
32.314.821 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 24,36%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³, ¿e w sporz¹dzonej prognozie d³ugu publicznego nie
uwzglêdniono planowanego do zaci¹gniêcia w 2003 r.
kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.800.000 z³, o którym
mowa w treci § 4 ust. 5 uchwa³y bud¿etowej. Sk³ad orzekaj¹cy ustali³, ¿e po zaci¹gniêciu powy¿szego kredytu
kwota d³ugu publicznego na koniec 2003 r. siêgaæ mo¿e
37.114.821 z³ i w stosunku do planowanych na ten rok
dochodów stanowiæ bêdzie 27,98%.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy
uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60%
planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1388
UCHWA£A Nr 2/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytowego bud¿etu oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu
publicznego Miasta Kocierzyna
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miasta Kocierzyna uchwa³¹ Nr IV/16/02 z dnia
18 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta
Kocierzyna na 2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po
stronie dochodów kwotê 28.410.508 z³, za po stronie
wydatków kwotê 29.410.508 z³. Wobec tego deficyt osi¹gn¹³ kwotê 1.000.000 z³. Jednoczenie Rada Miasta zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z po¿yczek i wolnych
rodków w kwocie 1.200.000 z³ oraz rozchody w wysokoci 200.000 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z po¿yczek oraz wolnymi rodkami jako nadwy¿ki rodków pieniê¿nych na
rachunku bie¿¹cym bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego wynikajacej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat
ubieg³ych, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu publicznego na 2003 rok, w której przedstawiono stan zobowi¹zañ na pocz¹tek roku, przewidywane przychody i sp³aty z tytu³u po¿yczek, jak te¿ przewidywane wyp³aty w zwi¹zku z udzielonymi porêczeniami. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 1.700.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ
bêdzie 5,98%. W tym miejscu zwraca siê uwagê na b³ad
rachunkowy, bowiem podano w tym dokumencie, ¿e ³¹czna kwota d³ugu na koniec 2003 r. wynosiæ bêdzie
1.710.000 z³.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze ustalenia sk³ad
orzekaj¹cy uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
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Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1389
UCHWA£A Nr 3/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta Pucka.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miasta Pucka uchwa³¹ Nr III/3/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu miasta Pucka na 2003 rok
uchwali³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê
14.324.886 z³, za po stronie wydatków kwotê 15.952.422 z³.
Deficyt bud¿etowy wynosz¹cy 1.627.536 z³. postanowiono sfinansowaæ nadwy¿k¹ bud¿etow¹ z lat poprzednich
w kwocie 627.536 z³ oraz po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.000.000 z³.
Sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e wskazane ród³a pokrycia deficytu s¹ zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej wymienionej uchwa³y jest
prognoza d³ugu miasta obejmuj¹ca lata 2002  2003, w którym przedstawiono przewidywane przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek, jak równie¿ ich sp³aty wraz z nale¿nymi
odsetkami. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana
kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 1.300.000 z³., co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 9,1%, zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 w/w ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1390
UCHWA£A Nr 4/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu
publicznego Miasta Wejherowa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miasta Wejherowa uchwa³¹ Nr IVk/III/40/2002 z
dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy  miasta Wejherowa na rok 2003 ustali³a dochody
bud¿etowe w kwocie 56.641.758 z³, za wydatki bud¿etowe w kwocie 53.245.658 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 3.396.100 z³ postanowiono przeznaczyæ na sp³atê zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytu oraz wykup obligacji.
£¹cznie z wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹ przes³ano prognozê d³ugu publicznego miasta sporz¹dzon¹ na dzieñ
31 grudnia 2002 r. obejmuj¹c¹ lata 2002  2007. Przedstawiono w niej w formie tabelarycznej kwoty zad³u¿enia
wed³ug poszczególnych uchwa³ rady oraz wielkoæ ich
sp³at wraz z odsetkami w poszczególnych latach, jak równie¿ przewidywane ewentualne wyp³aty wynikaj¹ce z
udzielonych porêczeñ. Na podstawie powy¿szego dokumentu sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e prognozowana
kwota d³ugu publicznego na koniec 2003 r. wyniesie
6.621,1 tys. z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 11,7%.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy
uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60%
planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1391
UCHWA£A Nr 5/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu
oraz prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego miasta Tczew
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwiazku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1391, 1392, 1393
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W dniu 30 grudnia 2002 r. Rada Miejska w Tczewie podjê³a uchwa³ê Nr IV/19/2002 w sprawie bud¿etu miasta na
2003 rok. Powy¿sz¹ uchwa³¹ ustalono dochody miasta w
wysokoci 71.896.361 z³, za wydatki w wysokoci
75.558.361 z³ Jak z powy¿szego wynika na 2003 rok zosta³
zaplanowany deficyt bud¿etu w wysokoci 3.662.000 z³.
Jednoczenie Rada ustali³a rozchody w wysokoci
750.000 z³ zwi¹zane ze sp³at¹ kredytu zaci¹gniêtego w
Banku Ochrony rodowiska oraz przychody w wysokoci 4.412.000 z³ pochodz¹ce z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych.
Maj¹c na uwadze to, ¿e zgodnie z treci¹ art. 112 ust. 2
pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), deficyt
bud¿etu jednostki samorzadu terytorialnego mo¿e byæ
pokryty wy¿ej wskazanym rodzajem przychodów, nale¿y
stwierdziæ, ¿e sposób sfinansowania zaplanowanego deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 9 do uchwa³y bud¿etowej jest prognoza d³ugu bud¿etu miasta Tczew obejmuj¹ca lata 2003 
2007. Zgodnie z jej treci¹ ³¹czna kwota d³ugu na koniec
2003 r. wyniesie 20.250.000 z³, co stanowi 28,1% planowanych na ten rok dochodów. Prognozowana kwota d³ugu w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Wobec powy¿szego sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e ³¹czna kwota d³ugu Miasta Tczew na koniec roku bud¿etowego nie przekracza granicy wskazanej art. 114 ustawy o
finansach publicznych która, zgodnie z przywo³anym
wy¿ej przepisem, stanowi 60% dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego planowanych na ten rok.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1392
UCHWA£A Nr 6/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego
Gminy Chmielno.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwiazku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z pón. zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
W dniu 30 grudnia 2002 r. Rada Gminy w Chmielnie
podjê³a uchwa³ê Nr III/10/2002 w sprawie bud¿etu gminy
na 2003 rok. Powy¿sz¹ uchwa³¹ ustalono dochody Gminy w wysokoci 9.363.144 z³ za wydatki w wysokoci
9.183.144 z³. Jak z powy¿szego wynika Rada Gminy zaplanowa³a na 2003 rok nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 180.000 z³, któr¹ postanowi³a przeznaczyæ na sp³atê
po¿yczki z WFOiGW.

Za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y bud¿etowej jest prognoza d³ugu Gminy Chmielno obejmuj¹ca lata 2003  2006.
Zgodnie z jej treci¹ ³¹czna kwota d³ugu na koniec 2003 r.
wyniesie 620.000 z³. co stanowi 6,6% planowanych na
ten rok dochodów. Prognozowana kwota d³ugu w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Wobec powy¿szego sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e ³¹czna kwota d³ugu Gminy Chmielno na koniec roku bud¿etowego nie przekracza granicy wskazanej art. 114 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
pón. zm.) która, zgodnie z przywo³anym wy¿ej przepisem, stanowi 60% dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego, planowanych na ten rok.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1393
UCHWA£A Nr 7/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu
oraz prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego miasta Jastarnia.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
W dniu 30 grudnia 2002 r. Rada Miasta Jastarnia podjê³a uchwa³ê Nr IV/17/2002 w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta na 2003 rok. Powy¿sz¹ uchwa³¹ ustalono dochody miasta w wysokoci 8.597.258 z³, za wydatki w
wysokoci 10.447.258 z³. Jak z powy¿szego wynika na
2003 rok zosta³ zaplanowany deficyt bud¿etu w wysokoci 1.850.000 z³. Jednoczenie Rada ustali³a rozchody w
wysokoci 150.000 z³ zwi¹zane ze sp³at¹ po¿yczek zaci¹gniêtych w NFOiGW i WFOiGW, oraz przychody w wysokoci 2.000.000 z³ pochodz¹ce z nadwy¿ki bud¿etowej
z lat ubieg³ych w kwocie 1.700.000 z³ oraz po¿yczki z WFOiGW w kwocie 300.000 z³.
Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz to, ¿e zgodnie z treci¹ art. 112 ust. 2 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr 155, poz. 1014 z
pón. zm.), deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty wy¿ej wskazanymi rodzajami
przychodów, nale¿y stwierdziæ, ¿e sposób sfinansowania zaplanowanego deficytu jest zgodny z prawem.
W dniu 9 stycznia 2003 r. wraz z uchwa³¹ w sprawie
uchwalenia bud¿etu wp³ynê³a do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku prognoza d³ugu gminy Jastarnia
sporz¹dzona na dzieñ 31 padziernika 2002 r.. W dokumencie tym przedstawiono prognozowan¹ wielkoæ d³u-
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gu Miasta w latach 2003  2004. Zgodnie z jego treci¹
³¹czna kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 50.000 z³,
co stanowi 0,58% planowanych na ten rok dochodów.
Na koniec za 2004 r. wykazano, ¿e stan zad³u¿enia gminy bêdzie równy zeru.
W wyniku porównania treci wy¿ej omawianego dokumentu z postanowieniami uchwa³y w sprawie bud¿etu
na 2003 rok, w której w § 9 ust. 1 pkt 2 wskazano, ¿e
ród³em sfinansowania planowanego deficytu bêdzie
po¿yczka z WFO w wysokoci 300.000 z³, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e prognoza d³ugu nie uwzglêdnia powy¿szej po¿yczki w zwi¹zku z czym kwota d³ugu na koniec
2003 r. zosta³a ustalona nieprawid³owo.
Maj¹c jednak¿e na uwadze to, ¿e przy uwzglêdnieniu
powy¿szej po¿yczki i za³o¿eniu, ¿e w 2003 r. nie bêdzie
ona sp³acana, ³¹czna kwota d³ugu na koniec roku bud¿etowego wyniesie 4,0% planowanych na ten rok dochodów zatem nie przekroczy ona granicy wskazanej art. 114
ustawy o finansach publicznych (60% dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego planowanych na ten rok),
sk³ad orzekaj¹cy uzna³, ¿e poziom zad³u¿enia Miasta Jastarnia nie narusza obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1394
UCHWA£A Nr 8/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta Krynica Morska.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwa³¹ Nr III/19/02 z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu na 2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê
20.354.063 z³, za po stronie wydatków kwotê 22.114.063 z³
ustalaj¹c deficyt bud¿etu w wysokoci 1.760.000 z³. Jednoczenie Rada Miasta zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.160.000 z³
oraz kredytu bankowego w kwocie 600.000 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z po¿yczek i kredytów
sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznikiem Nr 8 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu obejmuj¹ca lata 2003-2007, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane
przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek, przewidywane
wielkoci sp³at kredytów i po¿yczek oraz nale¿nych odsetek z tych tytu³ów w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 1.760.000 z³, co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie
8,65%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy
uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60%
planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1395
UCHWA£A Nr 9/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Miasta Redy.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Redzie uchwa³¹ Nr IV/36/2002 z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu miasta na rok 2003
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê
22.658.537 z³, za po stronie wydatków 21.157.737 z³.
Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 1.500.000 z³. postanowiono przeznaczyæ na sp³atê po¿yczek zaci¹gniêtych
w latach poprzednich.
Za³¹cznikiem Nr 10 do w/w uchwa³y jest prognoza d³ugu miasta sporz¹dzona na dzieñ 15 listopada 2002 r. obejmuj¹ca lata 2002-2005. Przedstawiono w niej przewidywane sp³aty po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami od
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek. Z dokumentu tego
wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r.
wyniesie 2.049.600 z³, co w stosunku do planowanych
dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 9,0%.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze sk³ad orzekaj¹cy uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu publicznego mieci siê w dopuszczalnej granicy tj. 60% dochodów na 2003 rok okrelonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
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Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1396
UCHWA£A Nr 10/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Miasta W³adys³awowa.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr IV/33/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. Rada
Miejska W³adys³awowa w sprawie bud¿etu miasta W³adys³awowa na rok 2003 ustali³a dochody bud¿etowe
w kwocie 25.074.209 z³ oraz wydatki bud¿etowe w kwocie 24.829.209 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci
245.000 z³. postanowiono przeznaczyæ na sp³atê po¿yczki i kredytu zaci¹gniêtego w latach poprzednich.
Za³¹cznikiem Nr 10 przedmiotowej uchwa³y jest prognoza d³ugu sporz¹dzona na dzieñ 23 grudnia 2002 r.
obejmuj¹ca lata 2002-2006. Przedstawiono w niej w formie tabelarycznej wielkoæ sp³at po¿yczek i kredytów wraz
z nale¿nymi odsetkami jak równie¿ wielkoæ ewentualnych wyp³at z tytu³u udzielonych porêczeñ w poszczególnych latach. Z powy¿szego dokumentu wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
3.745.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok wynosiæ bêdzie 14,9%.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy uzna³, ¿e przewidywana wielkoæ d³ugu publicznego
mieci siê w dopuszczalnej granicy okrelonej w art. 114
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.), zatem zachowany zostanie obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1397
UCHWA£A Nr 11/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Miasta Gdañska.

Poz. 1395, 1396, 1397, 1398

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miasta Gdañska podjê³a uchwa³ê Nr IV/55/2002 z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
miasta Gdañska na rok 2003, któr¹ ustali³a dochody bud¿etowe w kwocie 1.063.512.596 z³, za wydatki bud¿etowe w kwocie 1.022.479.745 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹
w wysokoci 41.032.851 z³. postanowiono przeznaczyæ
na wykup obligacji komunalnych oraz sp³atê rat kapita³owych kredytu. Jednoczenie ustalono przychody bud¿etu w wysokoci 31.685.149 z³. oraz rozchody w wysokoci 72.718.000 z³.
Pismem Nr WF.II-3100/18/2003 Prezydenta Miasta
Gdañska z dnia 15 stycznia 2003 r. przekazano prognozê
d³ugu publicznego miasta Gdañska obejmuj¹c¹ lata 2002
 2016. W dokumencie tym sporz¹dzonym w formie tabelarycznej przedstawiono stany zad³u¿enia na koniec
roku, wysokoæ odsetek oraz wielkoæ sp³at rat po¿yczek,
kredytów, wykupu obligacji oraz sp³at potencjalnych porêczeñ poszczególnych zobowi¹zañ w kolejnych latach
wynika z niego, ¿e prognozowana ³¹czna kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 456.534.878 z³, co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie
42,9% i w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w uchwale bud¿etowej
nie stwierdzi³ rozbie¿noci.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê sk³ad orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekracza granicy
okrelonej w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) wynosz¹cej 60% dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1398
UCHWA£A Nr 12/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 6 lutego 2002 r.
w sprawie mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu
oraz prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Powiatu Kartuskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
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1) Eugenia Krefft przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
W dniu 30 grudnia 2002 r. Rada Powiatu Kartuskiego
podjê³a uchwa³ê Nr III/24/2002 w sprawie bud¿etu Powiatu Kartuskiego na 2003 rok. Powy¿sz¹ uchwa³¹ zaplanowano dochody powiatu w wysokoci 45.751.546 z³ za
wydatki w wysokoci 45.896.246 z³. Jak z powy¿szego
wynika na 2003 rok zosta³ zaplanowany deficyt bud¿etu
w wysokoci 144.700 z³. Jednoczenie Rada ustali³a rozchody w wysokoci 855.300 z³ zwi¹zane ze sp³at¹ zaci¹gniêtych w latach ubieg³ych po¿yczek oraz wykupem wyemitowanych przez powiat papierów wartociowych, jak
równie¿ przychody w wysokoci 1.000.000 z³. pochodz¹ce ze sprzeda¿y papierów wartociowych.
Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz to, ¿e zgodnie z treci¹ art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego
mo¿e byæ pokryty wy¿ej wskazanym rodzajem przychodów, nale¿y stwierdziæ, ¿e sposób sfinansowania deficytu jest zgodne z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y bud¿etowej jest prognoza d³ugu Powiatu Kartuskiego obejmuj¹ca lata 2003
 2010. Zgodnie z jego treci¹ ³¹czna kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 5.834.892 z³, co stanowi 12,75% planowanych na ten rok dochodów. W kolejnych latach wielkoæ d³ugu publicznego Powiatu kartuskiego bêdzie mala³a.
Wobec powy¿szego sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e ³¹czna kwota d³ugu Powiatu Kartuskiego na koniec roku bud¿etowego nie przekracza granicy wskazanej art. 114 ustawy o finansach publicznych, która zgodnie z przywo³anym wy¿ej przepisem, stanowi 60% dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego, planowanych na ten rok.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1399
UCHWA£A Nr 13/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Gminy Choczewo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
W dniu 24 stycznia 2003 r. Rada Gminy w Choczewie
podjê³a uchwa³ê Nr III/24/2003 w sprawie uchwalenia bu-
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d¿etu gminy na 2003 rok, któr¹ ustali³a dochody bud¿etowe w kwocie 8.720.000 z³ oraz wydatki bud¿etowe w
kwocie 8.533.400 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci
186.600 z³. postanowiono przeznaczyæ na sp³atê zaci¹gniêtych w latach poprzednich kredytów i po¿yczek.
Za³¹cznikiem Nr 10 do w/w uchwa³y jest prognoza d³ugu na lata 2003-2004 sporz¹dzona na dzieñ 31 grudnia
2002 r. Zgodnie z jej treci¹ ³¹czna kwota d³ugu na koniec
2003 r. wyniesie 110.000 z³, co stanowi 1,3% planowanych na ten rok dochodów.
Maj¹c na uwadze powy¿sze sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e ³¹czna kwota d³ugu na koniec roku nie przekroczy
granicy okrelonej art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.), zgodnie z którym d³ug nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego na ten rok.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1400
UCHWA£A Nr 14/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Gminy Gniewino.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
W dniu 30 grudnia 2002 r. Rada Gminy Gniewino podjê³a uchwa³ê Nr 43/III/2002 w sprawie bud¿etu gminy Gniewino na rok 2003, któr¹ ustali³a dochody bud¿etowe w
kwocie 19.739.581 z³, za wydatki w kwocie 17.823.944 z³.
Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 1.915.637 z³ postanowiono przeznaczyæ na sp³atê zaci¹gniêtych w latach
poprzednich kredytów.
£¹cznie z uchwa³¹ bud¿etow¹ przekazano tutejszej Izbie
Prognozê d³ugu gminy Gniewino sporz¹dzon¹ na dzieñ
31 grudnia 2002 r. obejmuj¹c¹ lata 2003  2004. Zgodnie
z tym dokumentem gmina przewiduje ca³kowit¹ sp³atê
zobowi¹zañ w tym okresie.
Przewidywana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
562.662 z³, co stanowi 2,8% planowanych na ten rok dochodów.
Wobec powy¿szego sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e ³¹czna kwota d³ugu na koniec roku nie przekracza granicy
okrelonej w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych, która zgodnie z w/w przepisem
stanowi 60% dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego planowanych na ten rok.
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Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1401
UCHWA£A Nr 15/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego
Gminy Stegna
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska  Wo³owska cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz  Leszkowska cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
W dniu 31 stycznia 2003 r. Rada Gminy Stegna podjê³a uchwa³ê Nr V/29/2003 w sprawie bud¿etu gminy na
2003 rok. Powy¿sz¹ uchwa³¹ ustalono dochody gminy w
wysokoci 15.295.006 z³ za wydatki w wysokoci
14.550.006 z³. Jak z powy¿szego wynika na 2003 rok zosta³a zaplanowana nadwy¿ka bud¿etowa w wysokoci
745.000 z³. Jednoczenie Rada ustali³a rozchody w wysokoci 745.000 z³ zwi¹zane ze sp³at¹ zaci¹gniêtych w
latach ubieg³ych po¿yczek.
Za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y bud¿etowej jest Prognoza d³ugu Gminy Stegna obejmuj¹ca lata 2001  2008.
Zgodnie z jego treci¹ ³¹czna kwota d³ugu na koniec
2003 r. wyniesie 3.205.000 z³ z³. co stanowi 21% planowanych na ten rok dochodów. W kolejnych latach wielkoæ d³ugu publicznego Gminy Stegna bêdzie mala³a.
Wobec powy¿szego sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e ³¹czna kwota d³ugu Gminy Stegna na koniec roku bud¿etowego nie przekracza granicy wskazanej art. 114 ustawy o
finansach publicznych która, zgodnie z przywo³anym
wy¿ej przepisem, stanowi 60% dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego planowanych na ten rok.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1402
UCHWA£A Nr 17/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina Redy
i Chylonki.

Poz. 1400, 1401, 1402, 1403

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska- Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz- Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Zgromadzenie Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina
Redy i Chylonki uchwa³¹ Nr 7/2003 z dnia 27 stycznia
2003 r. w sprawie bud¿etu Zwi¹zku na 2003 rok przyjê³a
bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 1.015.930 z³, za
po stronie wydatków 1.279.805 z³, ustalaj¹c tym samym
deficyt w kwocie 263.875 z³. Jednoczenie Zgromadzenie postanowi³o pokryæ wystêpuj¹cy deficyt nadwy¿k¹
bud¿etow¹ w tej samej wysokoci.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty przychodami pochodz¹cymi z nadwy¿ki bud¿etu z lat ubieg³ych sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób
pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1403
UCHWA£A Nr 18/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 6 marzec 2003 r.
w sprawie mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Powiatu Puckiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
W dniu 29 stycznia 2003 r. Rada Powiatu Puckiego podjê³a uchwa³ê Nr IV/30/2003 w sprawie bud¿etu Powiatu
Puckiego na rok 2003, któr¹ ustalono dochody bud¿etu
w wysokoci 38.152.341 z³., za wydatki bud¿etu w wysokoci 41.493.341 z³. Planowany deficyt bud¿etu w kwocie 3.341.000 z³. postanowiono sfinansowaæ przychodami ze sprzeda¿y papierów wartociowych, kredytem oraz
wolnymi rodkami.
Maj¹c na uwadze postanowienia art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) sk³ad orzekaj¹cy stwierdza, ¿e
deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e
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Poz. 1403, 1404, 1405

byæ pokryty wskazanym rodzajem przychodów, zatem jest
zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y bud¿etowej jest prognoza d³ugu sporz¹dzona na dzieñ 31 grudnia 2002 r. obejmuj¹ca lata 2003-2007. Zgodnie z treci¹ tego dokumentu przewidywana ³¹czna kwota d³ugu na koniec 2003 r.
wyniesie 5.130.000 z³., co stanowi 13,4% planowanych
dochodów na ten rok.
Wobec powy¿szego sk³ad orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota d³ugu na koniec roku bud¿etowego nie przekroczy granicy wskazanej w art. 114 ustawy o finansach
publicznych, tj. 60% planowanych dochodów na ten rok.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1404
UCHWA£A Nr 21/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Miasta Rumi
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska Rumi uchwa³¹ Nr VIII/78/2003 z dnia 27
lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Rumi
na rok 2003 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê 52.595.275 z³, za po stronie wydatków
kwotê 55.978.491 z³, powoduj¹c powstanie deficytu w
kwocie 3.383.216 z³. Jednoczenie w § 8 uchwa³y Rada
zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z po¿yczek, kredytów i wolnych rodków w kwocie 7.549.361 z³ oraz rozchody w wysokoci 4.166.145 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê
kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi,
przychodami pochodz¹cymi z kredytów zaci¹ganych w
bankach krajowych, po¿yczek oraz wolnych rodków jako
nadwy¿ki rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym
bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹cej
z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 8 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza sp³aty d³ugu obejmuj¹ca lata 2003-2011, gdzie
w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wane przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w
poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
21.770.506 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 41,39%, a w latach nastêpnych ulegaæ bêdzie zmniejszeniu.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie stwierdzi³, ¿e
w sporz¹dzonej prognozie d³ugu publicznego nie
uwzglêdniono wszystkich planowanych do zaci¹gniêcia
w 2003 r. kredytów i po¿yczek wymienionych w § 8
uchwa³y bud¿etowej. Ró¿nica wynosi 886.000 z³. Sk³ad
orzekaj¹cy ustali³, ¿e po zaci¹gniêciu planowanych kredytów i po¿yczek kwota d³ugu publicznego na koniec
2003 r. siêgaæ mo¿e 22.656.506 z³ i w stosunku do planowanych na ten rok dochodów stanowiæ bêdzie 43,08%.
Zachowany zostanie zatem wymóg okrelony w art.
114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tj. ³¹czna kwota d³ugu publicznego nie przekroczy 60% dochodów miasta Rumi.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1405
UCHWA£A Nr 52/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu Gminy Wejherowo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska- Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz- Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Wejherowo uchwa³¹ Nr VII/39/2003 z dnia
27 marca 2003 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
22.613.425 z³, za po stronie wydatków 23.487.171 z³,
ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 873.746 z³. Jednoczenie Rada Gminy ustali³a przychody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru bud¿etu pochodz¹ce z nadwy¿ki
bud¿etowej z lat ubieg³ych równie¿ w kwocie 873.746 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty przychodami pochodz¹cymi z nadwy¿ki bud¿etu z lat ubieg³ych sk³ad
orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia
deficytu jest zgodny z prawem.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
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Poz. 1405, 1406, 1407
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1406
UCHWA£A Nr 53/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Przywidz.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz- Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Przywidz uchwa³¹ Nr IV/30/2003 z dnia 24
marca 2003 r. w sprawie bud¿etu na 2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê 7.459.531 z³,
za po stronie wydatków kwotê 7.849.023 z³, wobec czego deficyt osi¹gn¹³ 389.492 z³. Jednoczenie Rada Gminy
zaplanowa³a przychody z tytu³u po¿yczki w kwocie 235.000
z³ i nadwy¿ki bud¿etu z roku poprzedzaj¹cego w kwocie
294.000 z³ oraz rozchody w wysokoci 139.508 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z po¿yczek oraz nadwy¿ki bud¿etu z lat ubieg³ych sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³,
¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z
prawem.
Za³¹cznikiem Nr 7 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
dokument p.n. Prognoza d³ugu publicznego gminy Przywidz w okresie sp³aty w latach 2003- 2004, w którym
przedstawiono przewidywane w 2003 r. przychody z tytu³u po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at rat kapita³owych i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach.
Jak z powy¿szego wynika w dokumencie tym nie przedstawiono prognozy kwoty d³ugu publicznego, którego
istota wynika z art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zatem sk³ad orzekaj¹cy nie móg³ dokonaæ oceny
prognozy d³ugu publicznego na rok 2003 i 2004 gminy
Przywidz.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1407
UCHWA£A Nr 54/I/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy £êczyce.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Bogumi³a Runiewicz- Leszkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy £êczyce uchwa³¹ Nr VII/12/2003 z dnia 22
marca 2003 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê
16.643.967 z³, za po stronie wydatków kwotê 21.906.870
z³, wobec czego deficyt osi¹gn¹³ 5.262.903 z³. Jednoczenie Rada Gminy zaplanowa³a rozchody w wysokoci 80.000
z³ zwi¹zane ze sp³at¹ wczeniej zaci¹gniêtego kredytu oraz
przychody z tytu³u po¿yczek w kwocie 4.850.000 z³ i nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych w kwocie 492.903 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z po¿yczek oraz nadwy¿ki bud¿etu z lat ubieg³ych sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³,
¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z
prawem.
Za³¹cznikiem Nr 10 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
dokument p.n. Prognoza d³ugu publicznego, w którym
przedstawiono m.in. przewidywane w 2003 i 2004 r. przychody z tytu³u po¿yczek, przewidywane wielkoci sp³at
rat kapita³owych i nale¿nych odsetek w latach 2003- 2010
oraz kwoty zobowi¹zañ wynikaj¹cych z poszczególnych
po¿yczek w tych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e
prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
3.626.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 21,8%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w Prognozie d³ugu.. z danymi ustalonymi w bud¿ecie stwierdzi³,
¿e w sporz¹dzonym dokumencie nie uwzglêdniono
wszystkich planowanych do zaci¹gniêcia w 2003 r. po¿yczek wymienionych w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej okrelaj¹cym ród³a przychodów. Ró¿nica wynosi 1.632.800 z³. Sk³ad orzekaj¹cy ustali³, ¿e po uwzglêdnieniu tej kwoty d³ug publiczny gminy £êczyce na koniec
2003 r. siêgaæ mo¿e 5.258.800 z³ i w stosunku do planowanych na ten rok dochodów stanowiæ bêdzie 31,6%.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy
uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60%
planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych.
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Poz. 1407, 1408, 1409

Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
E. Krefft

1408
UCHWA£A Nr 1/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci kwoty d³ugu Gminy
Kobylnica.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr II/20/2002 z dania 3 grudnia 2002 r. Rada
Gminy Kobylnica przyjê³a bud¿et na 2003 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 17.058.790 z³
oraz realizacjê wydatków w wysokoci 15.662.721 z³.
Uchwalony bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ 1.396.069 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy, sporz¹dzon¹ na dzieñ 30 padziernika 2002 r.
Przedstawiono w niej zobowi¹zania Gminy w latach 20002007 z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 3.217.200 z³, co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowi 18,8%, a w
kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e spe³niony zosta³ wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1409
UCHWA£A Nr 2/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Parchowo.

Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
W dniu 30 grudnia 2002 r. Rada Gminy Parchowo podjê³a uchwa³ê Nr 23/IV/2002 w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.
Planuje w niej osi¹gniêcie w 2003 r. dochodów w wysokoci 5.319.853 z³. oraz wydatków w wysokoci
6.398.469 z³.
Uchwalony bud¿et zamknie siê deficytem bud¿etowym
na kwotê 1.078.616 z³, który pokryty zostanie przychodami na kwotê 1.113.616 z³., z nadwy¿ki z lat ubieg³ych i innych rozliczeñ krajowych oraz z tytu³u zaci¹gniêcia po¿yczek i kredytów na rynku krajowym. Gmina posiada przychody, które zgodnie z art. 112 ustawy o finansach publicznych mog¹ stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu
bud¿etowego.
Rozchody bud¿etu wynios¹ 35.000 z³ w zwi¹zku ze sp³at¹ po¿yczki na tê kwotê.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego, zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz informacjê o poziomie d³ugu publicznego gminy na koniec 2002 r.,
który wynosi³ 74.439 z³.
W za³¹czonej prognozie przewidziano wielkoæ d³ugu
publicznego gminy wed³ug stanu na koniec roku, dla lat
2003  2007. Na koniec 2003 r. zad³u¿enie gminy wyniesie. 805.149 z³., w 2004 r.  536.669 z³., w 2005 r.  314.586 z³.,
w 2006 r.  102.502 z³., a w 2007 r. zad³u¿enie z tytu³u
kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych do 2003 r. w³¹cznie
spadnie do zera. Najwy¿szy poziom zad³u¿enia przypadnie na koniec 2003 r. i bêdzie stanowi³ 15,1% dochodów
bud¿etu gminy planowanych na ten rok, a w kolejnych
latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Jak z powy¿szego wynika zosta³ spe³niony wymóg
okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego
gminy na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2007 sp³aty rat po¿yczek
i kredytów wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), gdy¿ nie
przekrocz¹ w 2003 r. 0,8% dochodów planowanych na
ten rok bud¿etowy, a w latach 2004  2007 udzia³ ten bêdzie wynosi³ (4,8  1,6%), podczas gdy ich dopuszczalna
wysokoæ zgodnie ze wskazanym przepisem wynosi 15%.
Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ gminy oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego gminy za prawid³owy.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1410
UCHWA£A Nr 3/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Powiatu Gdañskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
W dniu 30 grudnia 2002 r. Rada Powiatu Gdañskiego
podjê³a uchwa³ê Nr IV/21/02 w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Gdañskiego na 2003 rok.
Planuje w niej osi¹gniêcie w 2003 r. dochodów w wysokoci 24.823.000 z³ oraz wydatków w wysokoci
26.472.812 z³.
Uchwalony bud¿et zamknie siê deficytem bud¿etowym
na kwotê 1.649.812 z³, który pokryty zostanie przychodami na kwotê 2.600.000 z³., z tytu³u zaci¹gniêcia po¿yczek
i kredytów na rynku krajowym. Powiat posiada przychody, które zgodnie z art. 112 ustawy o finansach publicznych mog¹ stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Rozchody bud¿etu wynios¹ 950.188 z³ w zwi¹zku ze
sp³at¹ po¿yczek i kredytów na tê kwotê.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê kwoty d³ugu zgodnie z wymogiem art. 115 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz informacjê o poziomie d³ugu publicznego powiatu na koniec 2002 r., który
wynosi³ 3.439.809 z³.
W za³¹czonej prognozie przewidziano wielkoæ d³ugu
publicznego powiatu wed³ug stanu na koniec roku, dla
lat 2003  2008. Na koniec 2003 r. zad³u¿enie powiatu
wyniesie. 5.089.621 z³., w 2004 r.  3.639.433 z³., w 2005 r.
 2.214.245 z³., w 2006 r.  1.515.000 z³., w 2007 r. 
520.000 z³., a w 2008 r. zad³u¿enie z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych do 2003 r. w³¹cznie spadnie do zera.
Najwy¿szy poziom zad³u¿enia przypadnie na koniec
2003 r. i bêdzie stanowi³ 20,5% dochodów bud¿etu powiatu planowanych na ten rok, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Jak z powy¿szego wynika zosta³ spe³niony wymóg
okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego
powiatu na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2008 sp³aty rat po¿yczek
i kredytów wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), gdy¿ nie
przekrocz¹ w 2003 r. 4,9% dochodów planowanych na
ten rok bud¿etowy, a w latach 2004  2008 udzia³ ten bêdzie wynosi³ (6,9  1,9%), podczas gdy ich dopuszczalna
wysokoæ zgodnie ze wskazanym przepisem wynosi 15%.

Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ powiatu oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego gminy za prawid³owy.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14
dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1411
UCHWA£A Nr 4/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Przodkowo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 pón. zm.)  Sk³ad
Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
W dniu 12 grudnia 2002 r. Rada Gminy Przodkowo podjê³a uchwa³ê Nr II/17/2002 w sprawie bud¿etu Gminy
Przodkowo na rok 2003.
Planuje w niej osi¹gniêcie w 2003 r. dochodów w wysokoci 12.818.180 z³ oraz wydatków w wysokoci
12.035.380 z³.
Uchwalony bud¿et zamknie siê nadwy¿k¹ bud¿etow¹
na kwotê 782.800 z³, z której pokryje ratê sp³aty kredytów
i po¿yczek zaci¹gniêtych na rynku krajowym.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego, zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz informacjê o poziomie d³ugu publicznego gminy na koniec 2002 r.,
który wynosi³ 2.830.800 z³.
W za³¹czonej prognozie przewidziano wielkoæ d³ugu
publicznego gminy wed³ug stanu na koniec roku, dla lat
2003  2006. Na koniec 2003 r. zad³u¿enie gminy wyniesie. 2.048.000 z³., w 2004 r.  836.000 z³., w 2005 r. 
402.000 z³., a w 2006 r. zad³u¿enie z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych do 2003 r. w³¹cznie spadnie do zera.
Najwy¿szy poziom zad³u¿enia przypada³ na koniec 2002 r.
i stanowi³ 29,5% dochodów bud¿etu gminy przewidywanych na ten rok, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Jak z powy¿szego wynika zosta³ spe³niony wymóg
okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego
gminy na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2006 sp³aty rat po¿yczek
i kredytów wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), gdy¿ nie
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przekrocz¹ w 2003 r. 7,7% dochodów planowanych na
ten rok bud¿etowy, a w latach 2004  2006 udzia³ ten bêdzie wynosi³ (13,7  5,0%), podczas gdy ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie ze wskazanym przepisem wynosi
15%.
Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ gminy oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego gminy za prawid³owy.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1412
UCHWA£A Nr 5/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci kwoty d³ugu Miasta
Czersk.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr III/23/02 z dania 19 grudnia 2002 r. Rada
Miejska Czersk przyjê³a bud¿et na 2003 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 25.682.487 z³
oraz realizacjê wydatków w wysokoci 25.378.707 z³.
Uchwalony bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ 303.780 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Miasta, sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2003 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Miasta w latach 2003-2009
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek. Z dokumentu
tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec
2003 r. wyniesie 8.784.098 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi 34,2%, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e spe³niony zosta³ wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1413
UCHWA£A Nr 6/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci kwoty d³ugu Powiatu Cz³uchów.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr III/18/2002 z dania 27 grudnia 2002 r. Rada
Powiatu Cz³uchów przyjê³a bud¿et na 2003 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 38.055.644 z³
oraz realizacjê wydatków w wysokoci 37.368.577 z³.
Uchwalony bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ 686.067 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu Powiatu, sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2002 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Powiatu w latach 2002-2009 z
tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek. Z dokumentu
tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec
2003 r. wyniesie 5.280.693 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi 15,8%, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e spe³niony zosta³ wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1414
UCHWA£A Nr 7/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Szemud.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr IV/24/2002 Rada Gminy Szemud przyjê³a w
dniu 30 grudnia 2002 r. bud¿et na 2003 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 17.666.324 z³ oraz
realizacjê wydatków w wysokoci 19.940.491 z³. Deficyt
bud¿etu w wysokoci 2.274.167 z³ zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z kredytów i po¿yczki.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy, sporz¹dzon¹ na dzieñ 23 grudnia 2002 r.
Przedstawiono w niej zobowi¹zania gminy w latach 20022005 z tytu³u kredytów i po¿yczki. Z dokumentu tego
wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r.
wyniesie 6.060.669 z³, co w stosunku do planowanych
dochodów na ten rok stanowi 34,3%, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1415
UCHWA£A Nr 8a/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Sztum.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Józef Or³owski  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr IV/28/2003 Rada Gminy Sztum przyjê³a w
dniu 1 lutego 2003 r. bud¿et na 2003 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 21.763.703 z³ oraz
realizacjê wydatków w wysokoci 23.600.827 z³. Deficyt
bud¿etu w wysokoci 1.833.124 z³ zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z kredytów, wolnych rodków
i nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).

Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu Gminy, sporz¹dzon¹ na koniec roku 2003.
Przedstawiono w niej zobowi¹zania gminy w 2003 r. z
tytu³u kredytów i po¿yczek. Z dokumentu tego wynika, ¿e
prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
1.204.400 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowi 5,53%. Prognoza dotyczy tylko 2003 r.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1416
UCHWA£A Nr 9/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Powiatu Chojnickiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. Józef Or³owski  cz³onek
3. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr IV/30/2003 Rada Powiatu Chojnice przyjê³a
w dniu 3 lutego 2003 r. bud¿et na 2003 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 44.269.311 z³ oraz
realizacjê wydatków w wysokoci 44.769.311 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoci 500.000 z³ zostanie pokryty
nadwy¿k¹ z lat ubieg³ych.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi rodkami jest
zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014 z pón. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu Powiatu w której przedstawiono zobowi¹zania Powiatu w
latach 2001-2007 z tytu³u kredytów i po¿yczek. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 1.500.816 z³, co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowi 3,39%, a w
kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.

Poz. 1416, 1417, 1418, 1419
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Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1417
UCHWA£A Nr 10/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Tczew.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
3. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr V/54/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. Rada
Gminy Tczew przyjê³a bud¿et na 2003 r., który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 15.284.587 z³ oraz
realizacjê wydatków w wysokoci 15.384.587 z³. Deficyt
bud¿etu w wysokoci 100.000 z³ zostanie pokryty wolnymi rodkami.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy, sporz¹dzona na dzieñ 31 grudnia 2002 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Gminy w latach 2002  2006
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytu i po¿yczki. Z dokumentu tego
wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r.
wyniesie 800.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi 5,23%.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1418
UCHWA£A Nr 11/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Ryjewo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr III/19/03 Rada Gminy Ryjewo przyjê³a w
dniu 5 lutego 2003 r. bud¿et na 2003 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 7.742.680 z³ oraz
realizacjê wydatków w wysokoci 8.787.680 z³. Deficyt
bud¿etu w wysokoci 1.045.000 z³ zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z kredytu i po¿yczki.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pón. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy, sporz¹dzon¹ na lata 2003  2006.
W przedstawionej prognozie d³ugu Gminy ujêto stany
zobowi¹zañ gminy na koniec lat 2003-2006 z tytu³u pozyczek i kredytów. Przewidywane zad³u¿enie gminy na koniec 2003 r. wyniesie 2.305.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi 29,8%, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zwiêkszeniu, jednak nie przekroczy 60% dochodów przewidzianych na te lata bud¿etowe.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1419
UCHWA£A Nr 17/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego Gminy Kolbudy.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1419, 1420, 1421
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Uchwa³¹ Nr V/33/2003 Rada Gminy Kolbudy przyjê³a
w dniu 15 lutego 2003 r., który przewiduje osi¹gniêcie
dochodów w wysokoci 23.905.915 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci 26.290.629 z³. Deficyt bud¿etu w wysokoci 2.384.714 z³ zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z kredytów po¿yczek i prywatyzacji maj¹tku
gminy oraz z wolnych rodków z lat ubeiog³ych.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy, zatem nie mo¿na ustosunkowaæ siê do jego prawid³owoci w wietle przepisów ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1420
UCHWA£A Nr 28/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Gminy Lichnowy.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr V/54/2002 Rada Gminy Lichnowy uchwali³a w dniu 12 marca 2003 r. bud¿et na 2003 rok, który
przewiduje dochody w wysokoci 6.289.658 z³ oraz wydatki w wysokoci 6.882.466 z³.
Deficyt bud¿etowy w wysokoci 592.808 z³ pokryty zostanie nadwy¿k¹ bud¿etow¹ z lat ubieg³ych.
Pokrycie deficytu bud¿etu wymienion¹ wy¿ej nadwy¿k¹
bud¿etow¹ jest zgodne z postanowieniami § 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu publicznego Gminy Lichnowy w której przedstawiono informacjê o przewidywanym stanie d³ugu na koniec 2004 r.
z tytu³u kredytów.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec roku 2004 wyniesie 600.000 z³ co w
stosunku do planu dochodów na ten rok zak³adaj¹c, ¿e
dochody nie bêd¹ mniejsze ni¿ w 2003 r. wyniesie 8,89%.
Zachowany zatem zosta³ próg zobowi¹zañ okrelony
w art. 114 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1421
UCHWA£A Nr 32/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Sadlinki.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 pón. zm.)  Sk³ad
Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
W dniu 18 marca 2003 r. Rada Gminy w Sadlinkach
podjê³a uchwa³ê Nr V/31/2003 w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Sadlinki na rok 2003.
Planuje w niej osi¹gniêcie w 2003 r. dochodów w wysokoci 7.671.090 z³ oraz wydatków w wysokoci
7.271.090 z³.
Uchwalony bud¿et zamknie siê nadwy¿k¹ bud¿etow¹
na kwotê 400.000 z³, z której pokryje ratê sp³aty kredytów
i po¿yczek zaci¹gniêtych na rynku krajowym. Rozchody
bud¿etu wynios¹ zatem 400.000 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego, zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz informacjê o
poziomie d³ugu publicznego gminy na koniec 2002 r., który wynosi³ 1.203.359 z³.
W za³¹czonej prognozie przewidziano, ¿e wielkoæ d³ugu publicznego gminy wed³ug stanu na koniec roku, dla
lat 2003  2007 bêdzie ulega³ zmniejszeniu. Na koniec
2003 r. zad³u¿enie gminy wyniesie 803.359 z³. i w stosunku do planowanych dochodów tego roku bêdzie stanowi³o 10,5%.
Jak z powy¿szego wynika zosta³ spe³niony wymóg
okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego gminy
na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2007 sp³aty rat po¿yczek
i kredytów wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), gdy¿ nie przekrocz¹ w 2003 r. 6,1% dochodów planowanych na ten
rok bud¿etowy, a w latach 2004  2007 udzia³ ten bêdzie
ulega³ zmniejszeniu, podczas gdy ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie ze wskazanym przepisem wynosi 15%.
Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ gminy oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego gminy za prawid³owy.
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Poz. 1421, 1422, 1423

Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1422
UCHWA£A Nr 53/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci kwoty d³ugu Gminy
Malbork.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr V/38/2003 z dnia 28 marca 2003 r. Rada
Gminy Malbork przyjê³a bud¿et na 2003 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 5.731.086 z³
oraz realizacjê wydatków w wysokoci 5.428.586 z³.
Uchwalony bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ 302.500 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy, sporz¹dzon¹ na dzieñ 31 grudnia 2002 r. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Gminy w latach 2003-2005
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek. Z dokumentu
tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec
2003 r. wyniesie 2.427.002 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowi 41,49%, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e spe³niony zosta³ wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³,
¿e prognoza d³ugu zosta³a opracowana prawid³owo.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1423

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
3. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr VIII/39/2003 z dnia 27 marca 2003 r. Rada
Gminy Ostaszewo przyjê³a bud¿et na 2003 r., w którym przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 4.793.024 z³ oraz
realizacjê wydatków w wysokoci 4.938.236 z³. Deficyt
bud¿etu w wysokoci 145.212 z³ zostanie pokryty z wolnych rodków z lat ubieg³ych.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy Ostaszewo, sporz¹dzon¹ wed³ug stanów na dzieñ
31 grudnia na lata 2003 do 2005 r. oraz stan faktyczny
d³ugu na 31 grudnia 2002 r. wynosz¹cy 300.000 z³. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêcia po¿yczki. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 200.000 z³, a
w kolejnych latach ulegnie zmniejszeniu.
Najwy¿szy poziom zad³u¿enia przypadnie na koniec
2003 r. i bêdzie stanowi³ 4,2% dochodów bud¿etu prognozowanych na ten rok, a w kolejnych latach bêdzie siê
zmniejsza³. Jak z powy¿szego wynika zosta³ spe³niony
wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego gminy na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2005 sp³aty rat kredytu
wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), gdy¿ nie przekrocz¹ w 2003 r.
2,4% dochodów planowanych na ten rok bud¿etowy, w
latach 2004  2005 udzia³ ten bêdzie jeszcze ni¿szy, podczas gdy ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie ze wskazanym przepisem wynosi 15%.
Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ Gminy oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego Gminy za prawid³owy.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1424

UCHWA£A Nr 68/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 kwietnia 2003 r.

UCHWA£A Nr 72/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 18 kwietnia 2003 r.

w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Ostaszewo.

w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Nowy Staw.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1424, 1425, 1426
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Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr 42/2003 z dnia 28 marca 2003 r. Rada Miejska w Nowym Stawie ustali³a bud¿et Miasta i Gminy na
2003 rok.
W bud¿ecie na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 11.068.825 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci 11.496.025 z³. Uchwalony bud¿et
zamknie siê deficytem bud¿etowym w wysokoci
427.2000 z³, który zostanie pokryty, jak okrelono w
uchwale z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek. Przychody
te zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
mog¹ stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego.
W prognozie okrelono faktyczna kwotê d³ugu Miasta
i Gminy na koniec 2002 r., który wyniesie 886,9 tys. z³ oraz
prognozê na lata 2003  2006.
W 2003 r. przewiduje siê zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek w wysokoci 1.172 tys. z³. Najwy¿sza kwota d³ugu
Miasta i Gminy wyst¹pi na koniec 2003 r. i wynosiæ bêdzie 1.414,1 tys. z³, co bêdzie stanowi³o 12,78% planowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2006 sp³aty rat kredytu
wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, gdy¿ najwy¿sza ich kwota przypadnie do sp³aty w 2003 r. i wyniesie 6,8% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etowych, a ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie z tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1425
UCHWA£A Nr 95/II/2003
Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 

Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Stanis³aw Kostrzewa  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr V/32/03 z dnia 14 marca 2003 r. Rada Miejska w Skarszewach ustali³a bud¿et Miasta i Gminy na 2003
rok.
W bud¿ecie na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 19.199.707 z³ oraz realizacjê wydatków
w wysokoci 19.893.187 z³. Uchwalony bud¿et zamknie siê
deficytem bud¿etowym w wysokoci 693.480 z³, który zostanie pokryty, jak okrelono w uchwale z zaci¹gniêtych
kredytów i wolnych rodków. Przychody te zgodnie z art.
112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) mog¹ stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego Miasta i Gminy Skarszewy.
W prognozie wykazano faktyczn¹ kwotê d³ugu Miasta
i Gminy na koniec 2002 r., który wyniós³ 2. 491.775 z³ oraz
okrelono prognozowane kwoty d³ugu na lata 2003 
2006.
W 2003 r. przewiduje siê zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek w wysokoci 1.440.000 z³. Najwy¿sza kwota d³ugu Miasta i Gminy wyst¹pi na koniec 2003 r. i wynosiæ
bêdzie 2.901.775 z³, co bêdzie stanowi³o 15,9% planowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2006 sp³aty rat kredytów
oraz potencjalne sp³aty kwot wynikaj¹cych z udzielonych
przez j.s.t porêczeñ, wraz z nale¿nymi odsetkami, spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdy¿ najwy¿sza ich suma przypadnie do sp³aty w
2003 r. i wyniesie 7,1% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etowych, a ich dopuszczalna wysokoæ
zgodnie z tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
S. Kostrzewa

1426
UCHWA£A Nr 2/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Luzino.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
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Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Luzino uchwa³¹ Nr II/8/02 z dnia 5 grudnia
2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok przyjê³a
bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 18.146.752 z³,
za po stronie wydatków 18.231.877 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 85.125 z³. Jednoczenie w § 1 ust.
3 uchwa³y Rada zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z
wolnych rodków w kwocie 400.000 z³, jak te¿ rozchody
w wysokoci 314.875 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi wolnych rodków,
sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20032007. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
1.346.125 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 7%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.

stwierdza co nastêpuje:
Rada Powiatu Tczewskiego uchwa³¹ Nr VI/28/02 z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Tczewskiego na rok 2003 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy
po stronie dochodów kwotê 65.847.453 z³, za po stronie
wydatków kwotê 68.345.534 z³, wobec czego deficyt osi¹gn¹³ 2.498.081 z³. Jednoczenie Rada Powiatu zaplanowa³a przychody z tytu³u kredytu w kwocie 1.300.000 z³,
sp³aty udzielonej z bud¿etu po¿yczki w kwocie 823.391 z³
i nadwy¿ki z lat ubieg³ych w kwocie 574.690 z³ oraz rozchody w wysokoci 200.000 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z kredytów i po¿yczek
oraz nadwy¿ki bud¿etu z lat ubieg³ych sk³ad orzekaj¹cy
stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest
zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 4 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
dokument p.n. prognoza d³ugu Powiatu Tczewskiego w
latach 2003- 2005, gdzie w zestawieniu tabelarycznym
przedstawiono przewidywane w 2003 r. przychody z tytu³u kredytów, przewidywane wielkoci sp³at rat kapita³owych oraz nale¿nych odsetek, jak te¿ kwoty przewidziane do wyp³aty z tytu³u udzielonych porêczeñ w poszczególnych latach. Jak z powy¿szego wynika w dokumencie
tym nie przedstawiono prognozy kwoty d³ugu publicznego, którego istota wynika z art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zatem sk³ad orzekaj¹cy nie móg³
dokonaæ oceny prognozy d³ugu publicznego na rok 2003
i lata nastêpne Powiatu Tczewskiego.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska
]

Z-ca Prezesa
A. Kowalewska-Wo³owska

1427
UCHWA£A Nr 3/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Powiatu Tczewskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz- Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1428
UCHWA£A Nr 4/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.

w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Pszczó³ki.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Eugenia Krefft  przewodnicz¹ca
2) Alina Kowalewska-Wo³owska  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Pszczó³ki uchwa³¹ Nr III/28/02 z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê
11.530.684 z³, za po stronie wydatków kwotê 13.610.684 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1428, 1429, 1430
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wobec czego deficyt osi¹gn¹³ 2.080.000 z³. Jednoczenie
Rada Gminy zaplanowa³a przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w kwocie 1.700.000 z³ i z tytu³u innych
rozliczeñ krajowych w kwocie 500.000 z³ oraz rozchody
w wysokoci 120.000 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z po¿yczek i kredytów
oraz wolnych rodków jako nadwy¿ki rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 8 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu obejmuj¹ca lata 2003-2012, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane
przychody z tytu³u kredytu i po¿yczki oraz przewidywane
wielkoci sp³at kredytów, po¿yczek i wykupu wyemitowanych obligacji, jak te¿ nale¿nych odsetek z tych tytu³ów w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 3.440.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 29,83%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy
uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60%
planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1429
UCHWA£A Nr 5/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz- Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miasta Pruszcz Gdañski uchwa³¹ Nr V/36/2002 z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
miasta Pruszcz Gdañski na rok 2003 przyjê³a bud¿et wy-

nosz¹cy po stronie dochodów kwotê 33.785.236 z³, za
po stronie wydatków kwotê 39.281.139 z³, wobec czego
deficyt osi¹gn¹³ 5.495.903 z³. Jednoczenie Rada Miasta
zaplanowa³a przychody z tytu³u sp³at udzielonych po¿yczek w kwocie 960 z³, zaci¹ganych kredytów w kwocie
5.894.943 z³ oraz rozchody w wysokoci 400.000 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z kredytów i po¿yczek
sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 8 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu obejmuj¹ca lata 2002-2012, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane
przychody z tytu³u kredytów, przewidywane wielkoci
sp³at kredytów i po¿yczek oraz nale¿nych odsetek z tych
tytu³ów w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 7.907.943 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 23,41%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie zwróci³ uwagê, ¿e w prognozie d³ugu przewidziano sp³aty po¿yczek
o 24.000 z³ wy¿sze ni¿ planowane rozchody z tego tytu³u.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy
uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60%
planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1430
UCHWA£A Nr 6/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz- Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy w Starogardzie Gdañskim uchwa³¹ Nr IV/
21/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu gminy na rok 2003 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy
po stronie dochodów kwotê 18.213.912 z³, za po stronie
wydatków kwotê 20.814.348 z³, wobec czego deficyt osi¹gn¹³ 2.600.436 z³. Jednoczenie Rada Gminy zaplanowa-
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³a przychody z tytu³u zaci¹ganych kredytów w kwocie
2.610.000 z³, zaci¹ganych po¿yczek w kwocie 800.000 z³
i wolnych rodków w kwocie 158.436 z³ oraz rozchody w
wysokoci 968.000 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z kredytów i po¿yczek
oraz wolnych rodków jako nadwy¿ki rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 8 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu obejmuj¹ca lata 2002-2006, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane
przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek, przewidywane
wielkoci sp³at kredytów i po¿yczek oraz nale¿nych odsetek z tych tytu³ów, jak te¿ kwoty wymagalnych zobowi¹zañ w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r.
wyniesie 3.767.500 z³, co w stosunku do planowanych
dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 20,68%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy
uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60%
planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1431
UCHWA£A Nr 7/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Dziemiany.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Dziemiany uchwa³¹ Nr IV/21/02 z dnia 27
grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
6.204.580 z³, za po stronie wydatków 6.516.080 z³, usta-
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laj¹c tym samym deficyt w kwocie 311.500 z³. Jednoczenie w § 3 uchwa³y Rada zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w kwocie
300.000 z³ oraz z wolnych rodków w kwocie 295.000 z³,
jak te¿ rozchody w wysokoci 283.500 z³ przeznaczaj¹c je
na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów oraz wolnych rodków, sk³ad orzekaj¹cy
stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest
zgodny z prawem.
Ponadto do powy¿szej uchwa³y za³¹czono prognozê
d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 2003-2010. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych
latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 1.770.500 z³, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 29%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1432
UCHWA£A Nr 8/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Miasta Czarna Woda.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwa³¹ Nr IV/21/02 z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003
rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
4.337.415 z³, za po stronie wydatków 4.906.752 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 569.337 z³. Jednoczenie w § 3 uchwa³y Rada zaplanowa³a przychody z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w kwocie 767.207 z³, jak
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te¿ rozchody w wysokoci 197.870 z³ przeznaczaj¹c je na
sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 7 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20022012. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
1.354.187 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 31%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1433
UCHWA£A Nr 9/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Linia.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Linia uchwa³¹ Nr 25/III/IV/2002 z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy Linia na 2003
rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
8.674.941 z³, za po stronie wydatków 9.174.941 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 500.000 z³. Jednoczenie w § 1 uchwa³y Rada zaplanowa³a przychody z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek na rynku krajowym w kwocie
500.000 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki

samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi zaci¹gniêtych po¿yczek, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób
pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20022008. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych
latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 2.000.000 z³, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 23%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1434
UCHWA£A Nr 10/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci kszta³towania siê d³ugu
publicznego Gminy Somonino.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Somonino uchwa³¹ Nr IV/33/2002 z dnia 20
grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê
13.730.000 z³, za po stronie wydatków kwotê 13.590.000 z³.
Wynikaj¹c¹ nadwy¿kê bud¿etu w wysokoci 140.000 z³. przeznaczono na sp³atê kredytów zaci¹gniêtych w Banku Spó³dzielczym w Sztumie.
Za³¹cznikiem Nr 11 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20022012, gdzie w zestawieniu tabelarycznym, przedstawiono przewidywane wielkoci sp³at kredytów oraz nale¿nych odsetek z tych tytu³ów w poszczególnych latach.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 1.080.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 7,86%. Natomiast w latach przysz³ych kwota d³ugu
ulegaæ bêdzie stopniowemu obni¿eniu.
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Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze ustalenia sk³ad orzekaj¹cy
uzna³, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60%
planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1435
UCHWA£A Nr 12/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta Kwidzyna.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Kwidzynie uchwa³¹ Nr IV/36/2002 z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu Miasta Kwidzyna
na 2003 rok uchwali³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê 71.567.622 z³, za po stronie wydatków
kwotê 79.581.460 z³. Deficyt bud¿etowy wynosz¹cy
8.013.838 z³. postanowiono sfinansowaæ:
 po¿yczk¹ d³ugoterminow¹ w wysokoci 3.462.157 z³
 kredytem d³ugoterminowym w wysokoci
2.625.000 z³
 emisj¹ obligacji komunalnych w wysokoci
6.000.000 z³
 sp³at¹ po¿yczek udzielonych z bud¿etu w wysokoci
47.910 z³
Sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e wskazane ród³a pokrycia deficytu s¹ zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Do bud¿etu za³¹czono prognozê d³ugu Miasta obejmuj¹c¹ lata 2002  2010, w którym przedstawiono przychody z tytu³u kredytów, po¿yczek i obligacji jak równie¿ ich
sp³aty wraz z nale¿nymi odsetkami oraz ewentualne zobowi¹zania z tytu³u gwarancji i porêczeñ. Z dokumentu
tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec
2003 r. wyniesie 29.249.508 z³., co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 41%. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 w/w
ustawy o finansach publicznych.
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Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1436
UCHWA£A Nr 13/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Osiek.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Osiek uchwa³¹ Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok uchwali³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê
3.369.650 z³, za po stronie wydatków kwotê 4.449.650 z³.
Deficyt bud¿etowy wynosz¹cy 1.080.000 z³. postanowiono sfinansowaæ nadwy¿k¹ bud¿etow¹ z lat poprzednich
w kwocie 80.000 z³ oraz po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.000.000 z³.
Sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e wskazane ród³a pokrycia deficytu s¹ zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej wymienionej uchwa³y jest
prognoza d³ugu gminy obejmuj¹ca lata 2003  2007, w
którym przedstawiono przychody z tytu³u po¿yczki, jak
równie¿ jej sp³aty wraz z nale¿nymi odsetkami. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 1.000.00 z³., co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 30%.
Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 w/
w ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1437
UCHWA£A Nr 14/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy S³upsk.
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Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy S³upsk uchwa³¹ Nr III/19/2002 z dnia
19 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
uchwali³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê 24.918.674 z³, za po stronie wydatków kwotê
23.565.674 z³.
Za³¹cznikiem Nr 10 do wy¿ej wymienionej uchwa³y jest
prognoza d³ugu gminy obejmuj¹ca lata 2000  2005, w
którym przedstawiono przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek, jak równie¿ ich sp³aty wraz z nale¿nymi odsetkami. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota
d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 500.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ
bêdzie 6%. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty
w art. 114 w/w ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1438
UCHWA£A Nr 15/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Zblewo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Zblewo uchwa³¹ Nr IV/18/2002 z dnia 30
grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
i Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok uchwali³a bud¿et wynosz¹cy po
stronie dochodów kwotê 15.968.839 z³, za po stronie
wydatków kwotê 15.038.479 z³.
Za³¹cznikiem Nr 10 do wy¿ej wymienionej uchwa³y jest
prognoza d³ugu gminy obejmuj¹ca lata 2003  2009, w
którym przedstawiono stan zad³u¿enia gminy z tytu³u kredytów, po¿yczek, zobowi¹zañ z tytu³u sprzeda¿y wierzytelnoci oraz wielkoæ nale¿nych odsetek. Z dokumentu
tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec

2003 r. wyniesie 5.059.321 z³, gdy¿ wadliwie w kwocie
zad³u¿enia ujêto kwotê 906.060 z³ z tytu³u nale¿nych odsetek. W stosunku do planowanych dochodów na ten rok
stanowiæ to bêdzie 32%. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 w/w ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1439
UCHWA£A Nr 16/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Sztutowo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tadeusz Je¿owski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Sztutowo uchwa³¹ Nr III/19/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
6.370.855 z³, za po stronie wydatków 6.879.855 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 509.000 z³. Jednoczenie w § 6 uchwa³y Rada wskaza³a ¿ród³o pokrycia deficytu pochodz¹ce z nadwyzki z lat ubieg³ych.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z nadwy¿ki bud¿etu z
lat ubieg³ych, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Ponadto za³¹cznikiem Nr 8 do powy¿szej uchwa³y do³¹czono prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata
2002-2005. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana
kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 0 z³.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska
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UCHWA£A Nr 18/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 lutego 2003 r.

UCHWA£A Nr 26/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Lipusz

w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Chojnice

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Lipusz uchwa³¹ Nr V/23/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 4.433.464 z³,
za po stronie wydatków 4.843.464 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 410.000 z³. Jednoczenie w § 1
uchwa³y Rada zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w kwocie 193.421 z³ oraz
z wolnych rodków w kwocie 226.579 z³, jak te¿ rozchody w wysokoci 10.000 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtej po¿yczki.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów oraz wolnych rodków, sk³ad orzekaj¹cy
stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest
zgodny z prawem.
Ponadto do powy¿szej uchwa³y za³¹czono prognozê
d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 2003-2008. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych
latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 410.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ
bêdzie 9%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Tomasz S³aboszowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy w Chojnicach uchwa³¹ Nr V/30/2003 z dnia
21 lutego 2003 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
22.556.679 z³, za po stronie wydatków 22.341.090 z³,
ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 215.589 z³. Jednoczenie w § 2 uchwa³y Rada zaplanowa³a przychody
pochodz¹ce z zaci¹ganych po¿yczek i kredytów w kwocie 1.100.000 z³, jak te¿ rozchody w wysokoci 1.315.589
z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi,
przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Ponadto za³¹cznikiem nr 14 do powy¿szej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20022012. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
6.167.411 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 27,6%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1442, 1443, 1444

 3804 

1442
UCHWA£A Nr 27/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu Powiatu Kocierskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Powiatu Kocierskiego uchwa³¹ Nr IV/34/2003 z
dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie bud¿etu Powiatu na rok
2003 zaplanowa³a dochody bud¿etu w wysokoci
32.114.360 z³, za wydatki w wysokoci 33.042.360 z³,
powoduj¹c powstanie deficytu w kwocie 928.000 z³. Jednoczenie Rada Powiatu ustali³a przychody bud¿etu w
kwocie 1.000.000 z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów oraz rozchody w kwocie 72.000 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi,
przychodami pochodz¹cymi z kredytów zaci¹ganych w
bankach krajowych i po¿yczek, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny
z prawem.
Sk³ad orzekaj¹cy zwraca jednoczenie uwagê, ¿e nie
móg³ wydaæ opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego, któr¹ zgodnie
z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nale¿a³o przekazaæ regionalnej izbie obrachunkowej ³¹cznie
z uchwa³¹ bud¿etow¹.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1443
UCHWA£A Nr 28/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Powiatu Starogardzkiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:

1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Powiatu Starogardzkiego uchwa³¹ Nr V/23/2003
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie bud¿etu Powiatu Starogardzkiego na rok 2003 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po
stronie dochodów kwotê 54.425.993 z³, za po stronie
wydatków kwotê 55.593.993 z³, powoduj¹c powstanie
deficytu w wysokoci 1.168.000 z³. Jednoczenie Rada
Powiatu zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z kredytów
w kwocie 3.476.000 z³ oraz rozchody w wysokoci
2.308.000 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi,
przychodami pochodz¹cymi z kredytów zaci¹ganych w
bankach krajowych, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 11do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu publicznego obejmuj¹ca lata 2001-2008,
gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane przychody z tytu³u kredytów oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
5.331.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 9,79%, a w latach nastêpnych
ulegaæ bêdzie zmniejszeniu.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na 2003
rok. Zachowany zostanie, zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1444
UCHWA£A Nr 29/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego oraz mo¿liwoci sfinansowania deficytu Gminy Liniewo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz-Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
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Poz. 1444, 1445, 1446

stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy w Liniewie uchwa³¹ Nr V/26/2003 z dnia
25 lutego 2003 r. przyjê³a bud¿et Gminy Liniewo wynosz¹cy po stronie dochodów 6.290.947 z³, za po stronie
wydatków 6.856.947 z³, powoduj¹c powstanie deficytu
w wysokoci 566.000 z³. Jednoczenie Rada zaplanowa³a przychody w wysokoci 710.000 z³ z tytu³u po¿yczki
i kredytu oraz rozchody w kwocie 144.000 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtej po¿yczki.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi,
przychodami pochodz¹cymi z kredytów zaci¹ganych w
bankach krajowych i po¿yczek, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny
z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 7 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20022013, w której przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u wraz z odsetkami w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 940.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ
bêdzie 15%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1445
UCHWA£A Nr 53/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Brusy.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Bogumi³a Runiewicz- Leszkowska  przewodnicz¹ca
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Brusach uchwa³¹ Nr III-24/03 z dnia 26
marca 2003 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 20.137.785 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

za po stronie wydatków 20,649.937 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 512.152 z³. Jednoczenie Rada
zaplanowa³a przychody z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów,
po¿yczki, wolnych rodków jako nadwy¿ki rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie 1.203.926 z³, jak
te¿ rozchody w wysokoci 691.810 z³ przeznaczaj¹c je na
sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi,
przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych po¿yczek,
kredytu i wolnych rodków wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny
z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 13 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20032010. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych i kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
6.677.280 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 33%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie stwierdzi³, ¿e
w prognozie d³ugu wykazano przychód z tytu³u kredytu
uzyskanego w BO Warszawa w kwocie 378.100 z³, z tytu³u którego przychód w bud¿ecie nie zaplanowano. Natomiast planowane przychody ujête w za³. nr 3 z tytu³u
kredytu BO w Gdañsku w wysokoci 100.000 z³ w prognozie d³ugu nie uwzglêdniono. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na 2003 rok. Zachowany zostanie zatem
wymóg zawarty w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
B. Runiewicz-Leszkowska

1446
UCHWA£A Nr 7/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Powiatu Nowodworskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1446, 1447, 1448
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Uchwa³¹ Nr III/15/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r. Rada
Powiatu Nowodworskiego ustali³a bud¿et Powiatu na 2003
rok.
W bud¿ecie Powiatu na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 23.860.386 z³ oraz realizacjê
wydatków w wysokoci 23.510.386 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Powiatu na koniec
roku 2002 w wysokoci 1.440.000 z³ oraz dla lat 2003 
2005. W okresie tym nie przewiduje siê zwiêkszenia zad³u¿enia Powiatu z tytu³ów wp³ywaj¹cych na wysokoæ
d³ugu publicznego. Najwy¿sza wysokoæ d³ugu Powiatu
wyst¹pi na koniec 2003 r. i wyniesie 940.000 z³, co bêdzie stanowiæ 3,94% prognozowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na
koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2005 sp³aty rat kredytu
wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych gdy¿ nie przekrocz¹ w poszczególnych latach 2,58% dochodów planowanych na dany
rok bud¿etowy, a ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie z
tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1447
UCHWA£A Nr 8/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego prawid³owoci oraz prognozy kwoty d³ugu Powiatu Bytowskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr III/15/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. Rada
Powiatu Bytowskiego ustali³a bud¿et Powiatu na 2003 rok.
W bud¿ecie Powiatu na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie
dochodów w wysokoci 36.794.275 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci 37.249.583 z³. Uchwalony bud¿et zamknie siê deficytem bud¿etowym w wysokoci 455.308 z³,
który zostanie pokryty, jak okrelono w uchwale, nadwy¿-

k¹ bud¿etow¹ z lat ubieg³ych. Przychody te zgodnie z
art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) mog¹
stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy o finansach publicznych.
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Powiatu na koniec roku 2002, który wyniesie 600.000 z³ oraz dla lat 2003
 2012.
W 2003 r. przewiduje siê zwiêkszenie zad³u¿enia Powiatu z tytu³u kredytu d³ugoterminowego w wysokoci
555.000 z³. Najwy¿sza kwota d³ugu Powiatu wyst¹pi na
koniec 2003 r. i osi¹gnie 909.065 z³, co bêdzie stanowiæ
2,06% prognozowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na
koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2012 sp³aty rat kredytu
wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych gdy¿ nie przekrocz¹ w poszczególnych latach 0,58% dochodów planowanych na dany
rok bud¿etowy, a ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie z
tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1448
UCHWA£A Nr 9/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 22 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Czarna D¹brówka.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
W dniu 30 grudnia 2002 r. Rada Gminy w Czarnej D¹brówce podjê³a uchwa³ê Nr IV/21/2002 w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.
Planuje w niej osi¹gniêcie w 2003 r. dochodów w wysokoci 8.217.712 z³ oraz wydatków w wysokoci
8.067.712 z³.
Uchwalony bud¿et zamknie siê nadwy¿k¹ bud¿etow¹
na kwotê 150.000 z³, z której pokryje ratê sp³aty po¿yczki
zaci¹gniêtej na rynku krajowym. Rozchody bud¿etu wynios¹ zatem 150.000 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono pro-
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gnozê d³ugu publicznego, zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) oraz informacjê o poziomie d³ugu publicznego gminy na koniec 2002 r.,
który wynosi³ 300.000 z³.
W za³¹czonej prognozie przewidziano wielkoæ d³ugu
publicznego gminy wed³ug stanu na koniec roku, dla lat
2003  2005. Na koniec 2003 r. zad³u¿enie gminy wyniesie 1.856.000 z³., w 2004 r.  1.604.000 z³., w 2005 r. 
1.179.000 z³. Najwy¿szy poziom zad³u¿enia przypadnie na
koniec 2003 r. i bêdzie stanowi³ 22,6% dochodów bud¿etu
gminy planowanych na ten rok, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Jak z powy¿szego wynika zosta³ spe³niony wymóg
okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego
gminy na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2005 sp³aty rat po¿yczek
i kredytów wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.), gdy¿ nie
przekrocz¹ w 2003 r. 2,1% dochodów planowanych na
ten rok bud¿etowy, a w latach 2004 i 2005 udzia³ ten bêdzie wynosi³ 6,1 i 5,9%), podczas gdy ich dopuszczalna
wysokoæ zgodnie ze wskazanym przepisem wynosi 15%.
Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ gminy oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego gminy za prawid³owy.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1449
UCHWA£A Nr 11/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Suchy D¹b.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr III/11/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada
Gminy Suchy D¹b ustali³a bud¿et Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie
dochodów w wysokoci 5.800.039 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci 6.564.639 z³. Uchwalony bud¿et zamknie
siê deficytem bud¿etowym w wysokoci 764.600 z³, który
zostanie pokryty, jak okrelono w uchwale kredytem in-
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westycyjnym. Przychód ten zgodnie z art. 112 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) mo¿e stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego.
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Gminy na koniec
roku 2002, który wyniesie 614.600 z³ oraz dla lat 2003 
2009.
W 2003 r. przewiduje siê zaci¹gniêcie kredytu d³ugoterminowego w wysokoci 980.000 z³. Najwy¿sza kwota
d³ugu Gminy wyst¹pi na koniec 2003 r. i osi¹gnie kwotê
1.379.200 z³, co bêdzie stanowiæ 23,78% prognozowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na
koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2009 sp³aty rat kredytu
wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, gdy¿ najwy¿sza rata kredytu
przypadaj¹ca do sp³aty w 2005 r. wyniesie 6,61% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etowych, a ich
dopuszczalna wysokoæ zgodnie z tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1450
UCHWA£A Nr 12/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada
Gminy Tr¹bki Wielkie ustali³a bud¿et Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie
dochodów w wysokoci 13.726.246 z³ oraz realizacjê
wydatków w wysokoci 16.917.166 z³. Uchwalony bud¿et
zamknie siê deficytem bud¿etowym w wysokoci
3.190.920 z³, który zostanie pokryty, jak okrelono w
uchwale kredytem d³ugoterminowym. Przychód ten zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.)
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mo¿e stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego.
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Gminy na koniec
roku 2002, który wyniesie 2.228.550 z³ oraz dla lat 2003 
2012.
W 2003 r. przewiduje siê zaci¹gniêcie z tytu³u kredytu
d³ugoterminowego w wysokoci 3.860.000 z³. Najwy¿sza
kwota d³ugu Gminy wyst¹pi na koniec 2003 r. i osi¹gnie
kwotê 4.969.470 z³, co bêdzie stanowiæ 36,20% prognozowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na
koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2012 sp³aty rat kredytu wraz
z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdy¿ najwy¿sza rata kredytu przypadaj¹ca do sp³aty w 2003 r. wyniesie 11,09% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etowych, a ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie z tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1451
UCHWA£A Nr 13/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Stare Pole.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr III/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada
Gminy Stare Pole ustali³a bud¿et Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie
dochodów w wysokoci 7.597.817 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci 7.947.817 z³. Uchwalony bud¿et zamknie
siê deficytem bud¿etowym w wysokoci 350.000 z³, który
zostanie pokryty, jak okrelono w uchwale po¿yczk¹ z
WFOiGW. Przychód ten zgodnie z art. 112 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014 z pón. zm.) mo¿e stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego.
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Gminy na koniec
roku 2002, który wyniesie 1.956.000 z³ oraz dla lat 2003 

2006. W okresie tym nie przewiduje siê zwiêkszenia zad³u¿enia Gminy z tytu³ów wp³ywaj¹cych na wysokoæ
d³ugu publicznego
Najwy¿sza kwota d³ugu Gminy wyst¹pi na koniec
2003 r. i osi¹gnie kwotê 2.306.000 z³, co bêdzie stanowiæ
30,36% prognozowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na
koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2006 sp³aty rat kredytu
wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, gdy¿ najwy¿sza rata kredytu
przypadnie do sp³aty w 2004 r. i wyniesie 4,90% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etowych, a ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie z tym przepisem wynosi
15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1452
UCHWA£A Nr 14/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Stê¿yca.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr III/19/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. Rada
Gminy Stê¿yca ustali³a bud¿et Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie
dochodów w wysokoci 13.916.884 z³ oraz realizacjê
wydatków w wysokoci 13.196.884 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego.
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Gminy na koniec
roku 2002, która wyniesie 1.622.800 z³ oraz dla lat 2003 
2005.
W 2003 r. przewiduje siê zaci¹gniêcie po¿yczki w wysokoci 70.000 z³. Najwy¿sza kwota d³ugu Gminy wyst¹pi na koniec 2003 r. i osi¹gnie kwotê 902.800 z³, co bêdzie stanowiæ 6,49% prognozowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na
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koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2005 sp³aty rat kredytu
wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, gdy¿ najwy¿sza rata kredytu
przypadaj¹ca do sp³aty w 2003 r. wyniesie 6,28% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etowych, a ich
dopuszczalna wysokoæ zgodnie z tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1453
UCHWA£A Nr 15/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada
Miejska w Nowym Dworze Gdañskim ustali³a bud¿et Miasta i Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 28.300.036 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci 34.456.875 z³. Uchwalony bud¿et
zamknie siê deficytem bud¿etowym w wysokoci
6.156.839 z³, który zostanie pokryty, jak okrelono w
uchwale kredytami i po¿yczk¹. Przychody te zgodnie z art.
112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) mog¹
stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego.
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Miasta i Gminy
na koniec roku 2002, który wyniesie 6.308.726 z³ oraz dla
lat 2003  2017.
W 2003 r. przewiduje siê zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczki w wysokoci 6.761.685 z³. Najwy¿sza kwota d³ugu
Miasta i Gminy wyst¹pi na koniec 2003 r. i osi¹gnie kwotê 12.373.566 z³, co bêdzie stanowiæ 43,73% prognozowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na
koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2017 sp³aty rat kredytu
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wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, gdy¿ najwy¿sza rata kredytów
i po¿yczek przypadaj¹ca do sp³aty w 2005 r. wyniesie
6,16% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etowych, a ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie z tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1454
UCHWA£A Nr 16/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Potêgowo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr V/14/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada
Gminy Potêgowo ustali³a bud¿et Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie
dochodów w wysokoci 10.219.006 z³ oraz realizacjê
wydatków w wysokoci 9.959.006 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego.
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Gminy na koniec
roku 2002, który wyniesie 2.875.000 z³ oraz dla lat 2003 
2011. W okresie tym nie przewiduje siê zwiêkszenia zad³u¿enia Gminy z tytu³ów wp³ywaj¹cych na wysokoæ
d³ugu publicznego.
Najwy¿sza kwota d³ugu Gminy wyst¹pi na koniec
2003 r. i osi¹gnie kwotê 2.227.000 z³, co bêdzie stanowiæ
21,80% prognozowanych dochodów bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na
koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2011 sp³aty rat kredytu
wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, gdy¿ najwy¿sza rata kredytu
przypadaj¹ca do sp³aty w 2004 r. wyniesie 8,17% prognozowanych na ten rok dochodów bud¿etowych, a ich
dopuszczalna wysokoæ zgodnie z tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1455
UCHWA£A Nr 19/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego Miasta i Gminy Miastko.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
W dniu 28 grudnia 2002 r. Rada Miasta i Gminy Miastko podjê³a uchwa³ê Nr 46/IV/2002 w sprawie bud¿etu Gminy Miastko na 2003 rok.
Planuje w nim osi¹gniêcie w 2003 r. dochodów w wysokoci 24.866.848 z³. oraz wydatków w wysokoci
28.966.848 z³.
Uchwalony bud¿et zamknie siê deficytem bud¿etowym
na kwotê 4.100.000 z³, który pokryty zostanie przychodami z tytu³u zaci¹gniêcia po¿yczek i kredytów na rynku krajowym. Rozchody bud¿etu wynios¹ 400.000 z³ w zwi¹zku
ze sp³at¹ po¿yczki na tê kwotê.
Gmina przedstawi³a przychody, które zgodnie z art. 112
ustawy o finansach publicznych mog¹ stanowiæ ród³o
sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1456
UCHWA£A Nr 20/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 10 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Helu.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. Stanis³aw Kostrzewa  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr IV/23/2003 z dnia 22 stycznia 2003 r. Rada
Miasta Helu ustali³a bud¿et Miasta na 2003 rok.
W bud¿ecie na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 8.839.996 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci 8.191.290 z³. Uchwalony bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ w wysokoci 648.706 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu

Miasta, przedstawiono w niej zobowi¹zania Miasta w latach 2002-2007 z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e najwy¿sza kwota d³ugu
Miasta wyst¹pi na koniec 2003 r. i wyniesie 1.697.320 z³,
co bêdzie stanowiæ 19,2% prognozowanych dochodów
bud¿etu na ten rok, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ
zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1457
UCHWA£A Nr 21/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Powiatu Wejherowskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Stanis³aw Kostrzewa  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr II/IV/46/03 Rada Powiatu Wejherowskiego
przyjê³a w dniu 31 stycznia 2003 r. bud¿et na 2003 rok,
który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci
64.083.989 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci
64.169.336 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoci 85.347 z³ zostanie pokryty wolnymi rodkami z 2002 r.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi rodkami jest
zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014 z pón. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu Powiatu w której przedstawiono zobowi¹zania Powiatu w
latach 2003-2007 z tytu³u kredytów i po¿yczek. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 4.075.850 z³, co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowi 6,36%, a w
kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e prze-
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kroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1458
UCHWA£A Nr 22/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Stary Dzierzgoñ.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Stanis³aw Kostrzewa  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr I/3/03 z dnia 31 stycznia 2003 r. Rada Gminy Stary Dzierzgoñ ustali³a bud¿et Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 6.061.934 z³ oraz realizacjê
wydatków w wysokoci 5.802.636 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Gminy na koniec
roku 2002 w wysokoci 875.200 z³ oraz dla lat 2003  2006.
W roku 2003 przewiduje siê zwiêkszenie zad³u¿enia Gminy z tytu³ów wp³ywaj¹cych na wysokoæ d³ugu publicznego w wysokoci 300.000 z³. Najwy¿sza kwota d³ugu
Gminy wyst¹pi na koniec 2003 r. i wyniesie 494.000 z³,
co bêdzie stanowiæ 8,37% prognozowanych dochodów
bud¿etu na ten rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na
koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2006 sp³aty rat kredytu
wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, gdy¿ nie przekrocz¹ w roku 2003
 11,53% planowanych dochodów, a w latach nastêpnych bêd¹ uleg³y zmniejszeniu, a ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie z tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1459
UCHWA£A Nr 23/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy d³ugu Gminy Damnica.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr IV/20/03 Rada Gminy Damnica przyjê³a w
dniu 6 lutego 2003 r. bud¿et na 2003 rok, który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 9.281.820 z³ oraz
realizacjê wydatków w wysokoci 10.818.820 z³.
Uchwalony bud¿et zamyka siê deficytem w wysokoci
1.537.000, który zostanie pokryty kredytem i po¿yczk¹
oraz wolnymi rodkami.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy, w której przedstawiono zobowi¹zania Gminy w
latach 2002-2008 z tytu³u zaci¹gniêcia kredytu i po¿yczki.
Z dokumentu tego wynika, ¿e najwy¿sza kwota d³ugu
Gminy wyst¹pi na koniec 2003 r. i wyniesie 2.290.000 z³
co w stosunku do prognozowanych dochodów bud¿etu
na ten rok stanowi 24,67%, a w kolejnych latach bêdzie
ulegaæ zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1460
UCHWA£A Nr 24/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
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kowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr V/26/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. Rada
Gminy Pruszcz Gdañski ustali³a bud¿et Gminy na 2003
rok.
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 26.545.096 z³ oraz realizacjê
wydatków w wysokoci 29.545.096 z³. Uchwalony bud¿et
zamknie siê deficytem bud¿etowym w wysokoci
3.000.000 z³, który zostanie pokryty, jak okrelono w
uchwale kredytami i po¿yczkami. Przychody te zgodnie z
art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) mog¹
stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego.
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Gminy na koniec roku
2002, który wyniesie 3.128.000 z³ oraz dla lat 2003  2014.
Wed³ug prognozy kwoty d³ugu przewiduje siê zwiêkszenie zad³u¿enia Gminy z tytu³u kredytów i po¿yczek w
2003 r. w wysokoci 3.000.000 z³, w 2004 r.  1.000.000
z³, w 2005 r.  1.200.000 z³ oraz w 2006 r.  1.200.000 z³.
Kwota przewidywanych w prognozie na 2003 r. kredytów i po¿yczek nie jest zgodna z wielkoci¹ kredytów i po¿yczek przewidzianych do zaci¹gniêcia w 2003 r. uchwa³¹ bud¿etow¹ (za³. nr 3 do uchwa³y).
Z tych te¿ wzglêdów Sk³ad Orzekaj¹cy nie jest w stanie
stwierdziæ czy przypadaj¹ce do sp³aty w poszczególnych
latach raty kredytów i po¿yczek spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.).
Natomiast prognozowana wielkoæ zad³u¿enia gminy
na dzieñ 31 grudnia w poszczególnych latach, uwzglêdniaj¹c wy¿ej wskazan¹ rozbie¿noæ, wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego nie spowoduje naruszenia wymogu
okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych
wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1461
UCHWA£A Nr 25/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Nowa Wie Lêborska.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 

Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
3. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr V/33/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. Rada
Gminy Nowa Wie Lêborska przyjê³a bud¿et na 2003 r.,
który przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci
16.038.000 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci
16.878.000 z³. Deficyt bud¿etu w wysokoci 840.000 z³
zostanie pokryty przychodami z zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów bankowych oraz z wolnych rodkow i nadwy¿k
bud¿etowych z lat ubieg³ych.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy Nowa Wie Lêborska, sporz¹dzon¹ wed³ug stanów na dzieñ 31 grudnia na lata 2003 do 2006 r. oraz stan
faktyczny d³ugu na 31 grudnia 2002 r. wynosz¹cy 505.000
z³. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 835.000 z³, w 2004 r.  400.000 z³., w 2005 r. 
200.000 z³., a w 2006 r. wyniesie zero.
Najwy¿szy poziom zad³u¿enia przypadnie na koniec
2003 r. i bêdzie stanowi³ 5,2% dochodów bud¿etu Miasta prognozowanych na ten rok, a w kolejnych latach
bêdzie ulegaæ zmniejszeniu. Jak z powy¿szego wynika
zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wed³ug którego ³¹czna kwota
d³ugu publicznego gminy na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2006 sp³aty rat po¿yczek
i kredytów wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148), gdy¿ nie przekrocz¹ w 2003 r. 2,1% dochodów planowanych na ten
rok bud¿etowy, w latach 2004  2006 udzia³ ten bêdzie
wynosi³ odpowiednnio 3,2%, 1,5% i 1,3%, podczas gdy
ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie ze wskazanym przepisem wynosi 15%.
Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ Gminy oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego Gminy za prawid³owy.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie 14
dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1462
UCHWA£A Nr 26/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu

Poz. 1462, 1463
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bud¿etowego oraz o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu Miasta Lêbork.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
W dniu 31 stycznia 2003 r. Rada Miejska w Lêborku
podjê³a uchwa³ê Nr IV/38/2003 w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Lêborka na 2003 rok.
Planuje w niej osi¹gniêcie w 2003 r. dochodów w wysokoci 48.464.320 z³ oraz wydatków w wysokoci
53.354.320 z³.
Deficyt bud¿etu w wysokoci 4.890.000 z³ zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji oraz z d³ugoterminowego kredytu bankowego.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi rodkami jest
zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148).
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego, zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz informacjê o
poziomie d³ugu publicznego Miasta na koniec 2002 r.,
który wynosi³ 7.470.000 z³.
W za³¹czonej prognozie przewidziano wielkoæ d³ugu
publicznego Miasta wed³ug stanu na koniec roku, dla lat
2003  2012. Na koniec 2003 r. zad³u¿enie Miasta wyniesie 12.360.000 z³., w 2004 r.  16.427.000 z³., w 2005 r. 
19.400.000 z³., a od 2006 r. bêdzie ulegaæ zmniejszeniu.
Najwy¿szy poziom zad³u¿enia przypadnie na koniec
2005 r. i bêdzie stanowi³ 36,3% dochodów bud¿etu Miasta prognozowanych na ten rok, a w kolejnych latach
bêdzie ulegaæ zmniejszeniu. Jak z powy¿szego wynika
zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wed³ug którego ³¹czna kwota
d³ugu publicznego gminy na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2005 sp³aty rat po¿yczek
i kredytów wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), gdy¿ nie przekrocz¹ w 2003 r. 3,7% dochodów planowanych na ten
rok bud¿etowy, w latach 2004 i 2005 odpowiednnio 4,9%
i 6,7%, a w kolejnych latach nie przekroczy 6,2%, podczas gdy ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie ze wskazanym przepisem wynosi 15%.
Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ Miasta oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego Miasta za prawid³owy.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1463
UCHWA£A Nr 28/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy i Miasta Pelplin.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr V/32/03 z dnia 21 lutego 2003 r. Rada Miejska w Pelplinie ustali³a bud¿et Gminy i Miasta na 2003
rok.
W bud¿ecie na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 22.630.497 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci 23.814.588 z³. Uchwalony bud¿et
zamknie siê deficytem bud¿etowym w wysokoci
1.184.091 z³, który zostanie pokryty, jak okrelono w
uchwale kredytami. Przychody te zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) mog¹ stanowiæ ród³o
sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego.
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Gminy i Miasta
na koniec roku 2002, który wyniesie 2.009.091 z³ oraz dla
lat 2003  2006.
Wed³ug prognozy kwoty d³ugu przewiduje siê zwiêkszenie zad³u¿enia Gminy i Miasta z tytu³u kredytów krótkoterminowych w 2003 r. w wysokoci 1.200.000 z³, w
2004 r.  700.000 z³, w 2005 r.  900.000 z³ oraz w 2006 r.
 700.000 z³.
Kwota przewidywanego w prognozie na 2003 r. kredytu nie jest zgodna z wielkoci¹ kredytów przewidzianch
do zaci¹gniêcia w 2003 r. uchwa³¹ bud¿etow¹ (§ 3 pkt 2
uchwa³y).
Z tych te¿ wzglêdów Sk³ad Orzekaj¹cy nie jest w stanie
stwierdziæ czy przypadaj¹ce do sp³aty w poszczególnych
latach raty kredytów spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).
Natomiast prognozowana wielkoæ zad³u¿enia gminy
na dzieñ 31 grudnia w poszczególnych latach, uwzglêdniaj¹c wy¿ej wskazan¹ rozbie¿noæ, wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego nie spowoduje naruszenia wymógu
okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych
wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1464, 1465, 1466
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1464
UCHWA£A Nr 43/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy d³ugu Gminy ¯ukowo.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr VI/114/2003 Rada Miejska w ¯ukowie przyjê³a w dniu 10 marca 2003 r. bud¿et na 2003 rok, który
przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci
36.444.064 z³ oraz realizacje wydatków w wysokoci
38.281.731 z³.
Uchwalony bud¿et zamyka siê deficytem w wysokoci
1.837.667 z³, który zostanie pokryty kredytami i po¿yczkami.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu
Gminy, w której przedstawiono zobowi¹zania Gminy w
latach 2003 -2011 z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek.
Z dokumentu tego wynika, ¿e najwy¿sza kwota d³ugu
wyst¹pi na koniec 2003 r. i wyniesie 12.687.333 z³ co w
stosunku do prognozowanych dochodów bud¿etu na ten
rok stanowi 34,8%, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ
zmniejszeniu.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
wed³ug, którego ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ
60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1465
UCHWA£A Nr 46/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego Gminy Wicko.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-

kowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
W dniu 4 marca 2003 r. Rada Gminy w Wicku podjê³a
uchwa³ê Nr VI/14/2003 w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2003 rok.
Planuje w niej osi¹gniêcie w 2003 r. dochodów w wysokoci 8.442.171 z³ oraz wydatków w wysokoci
8.858.537 z³.
Uchwalony bud¿et zamknie siê deficytem bud¿etowym
na kwotê 416.366 z³, który pokryty zostanie przychodami., z tytu³u zaci¹gniêcia po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym oraz z tytu³u innych rozliczeñ krajowych. Gmina wskazuje przychody, które zgodnie z art. 112 ustawy o
finansach publicznych mog¹ stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Rozchody bud¿etu wynios¹ 314.910 z³ w zwi¹zku ze
sp³at¹ po¿yczki na tê kwotê.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok nie za³¹czono prognozy d³ugu publicznego gminy, zatem nie jest mo¿liwe
wydanie opinii o prawid³owoci prognozowanego d³ugu, zgodnie z wymogiem art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2003 r. Nr 15,
poz. 148).
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1466
UCHWA£A Nr 52/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Smo³dzino.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr IV/2/2003 z dnia 8 marca 2003 r. Rada
Gminy w Smo³dzinie ustali³a bud¿et Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie
dochodów w wysokoci 9.333.893 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci 6.308.893 z³.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).
W prognozie okrelono kwotê d³ugu Gminy na koniec
roku 2002 w wysokoci 450.000 z³ oraz na rok 2003. W ro-

 3815 

Poz. 1467, 1468, 1469

ku 2003 przewiduje siê ca³kowit¹ sp³atê zad³u¿enia Gminy. D³ug jej stanowi³ na koniec 2002 r. 8,46% prognozowanych dochodów bud¿etu na rok.
Z powy¿szego wynika, ¿e zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego na koniec
roku nie mo¿e przekroczyæ 60% dochodów planowanych
w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na rok 2003 sp³aty rat kredytu wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych gdy¿ nie przekrocz¹ 6,11% dochodów
planowanych na ten rok bud¿etowy, a ich dopuszczalna
wysokoæ zgodnie z tym przepisem wynosi 15%.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1467
UCHWA£A Nr 53/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego Gminy Cewice.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr VI/49/03 z dnia 14 marca 2003 r. Rada
Gminy w Cewicach ustali³a bud¿et Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 10.138.210 z³ oraz realizacjê
wydatków w wysokoci 11.553.265 z³. Uchwalony bud¿et
zamknie siê deficytem bud¿etowym w wysokoci
1.415.055 z³, który zostanie pokryty, jak okrelono w
uchwale kredytem bankowym, nadwy¿k¹ bud¿etow¹ z
lat ubieg³ych oraz wolnymi rodkami. Przychody te zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148) mog¹ stanowiæ
ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1468
UCHWA£A Nr 63/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego Gminy Trzebielino.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr 26/V/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w Rada
Gminy w Trzebielinie ustali³a bud¿et Gminy na 2003 rok.
W bud¿ecie na 2003 r. przewiduje siê osi¹gniêcie dochodów w wysokoci 5.261.153 z³ oraz realizacjê wydatków
w wysokoci 5.511.153 z³. Uchwalony bud¿et zamknie siê
deficytem bud¿etowym w wysokoci 250.000 z³, który
zostanie pokryty, jak okrelono w uchwale, po¿yczk¹ i wolnymi rodkami z lat ubieg³ych. Przychody te zgodnie z
art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) mog¹ stanowiæ ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok nie za³¹czono prognozy d³ugu publicznego gminy, zatem nie jest mo¿liwe
wydanie opinii o jego prawid³owoci.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1469
UCHWA£A Nr 85/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Stara Kiszewa.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
3. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Uchwa³¹ Nr V/37/2003 z dnia 14 marca 2003 r. Rada
Gminy w Starej Kiszewie przyjê³a bud¿et na 2003 r., w
którym przewiduje osi¹gniêcie dochodów w wysokoci
8.707.039 z³ oraz realizacjê wydatków w wysokoci
8.805.691 z³. Deficyt bud¿etu w wysokoci 98.652 z³ zostanie pokryty przychodami z zaci¹gniêtej po¿yczki i kredytu bankowego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1469, 1470, 1471
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Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi przychodami
jest zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148).
Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê d³ugu Gminy w Starej Kiszewie, sporz¹dzon¹ wed³ug stanów na dzieñ
31 grudnia na lata 2003 do 2009 r. oraz stan faktyczny d³ugu na 31 grudnia 2002 r. wynosz¹cy 4.504.348 z³. Przedstawiono w niej zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek. Z dokumentu tego wynika, ¿e
prognozowana kwota d³ugu gminy na koniec 2003 r.
wyniesie 4.603.000 z³.
Najwy¿szy poziom zad³u¿enia przypadnie na koniec
2003 r. i bêdzie stanowi³ 52,9% dochodów bud¿etu Gminy planowanych na ten rok, a w kolejnych latach bêdzie
ulegaæ zmniejszeniu. Jak z powy¿szego wynika zosta³
spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148) wed³ug którego ³¹czna kwota d³ugu publicznego gminy na koniec roku nie mo¿e przekroczyæ
60% dochodów planowanych w tym roku bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2009 sp³aty rat po¿yczek
i kredytów wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), gdy¿ nie przekrocz¹ w 2003 r. 9,3% dochodów planowanych na ten
rok bud¿etowy, w latach 2004  2009 udzia³ ten nie bêdzie wy¿szy ni¿ 11%, podczas gdy ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie ze wskazanym przepisem wynosi 15%.
Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ Gminy oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego Gminy za prawid³owy.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1470
UCHWA£A Nr 86/IV/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etowego oraz o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu Miasta £eba.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 z pón. zm.) 
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1. Józef Or³owski  przewodnicz¹cy
2. El¿bieta Kuzyniak  cz³onek
3. Ma³gorzata Kopowicz  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
W dniu 27 marca 2003 r. Rada Miejska w £ebie podjê³a
uchwa³ê Nr 41/VI/2003 w sprawie uchwalenia bud¿etu
miasta £eby na rok 2003.
Planuje w niej osi¹gniêcie w 2003 r. dochodów w wysokoci 10.345.234 z³. oraz wydatków w wysokoci
11.740.111 z³.

Deficyt bud¿etu w wysokoci 1.394.872 z³ zostanie pokryty przychodami z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
na rynku krajowym.
Pokrycie deficytu wy¿ej wymienionymi rodkami jest
zgodne z postanowieniami art. 112 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148).
Do uchwa³y bud¿etowej na 2003 rok za³¹czono prognozê d³ugu publicznego, zgodnie z wymogiem art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz informacjê o
poziomie d³ugu publicznego Miasta na koniec 2002 r.,
który wynosi³ 1.881.3 tys. z³.
W za³¹czonej prognozie przewidziano wielkoæ d³ugu
publicznego Miasta wed³ug stanu na koniec roku, dla lat
2003  2012. Na koniec 2003 r. zad³u¿enie Miasta wyniesie 3.276,2 tys. z³, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ
zmniejszeniu. Najwy¿szy poziom zad³u¿enia przypadnie
na koniec 2003 r. i bêdzie stanowi³ 31,7% dochodów bud¿etu Miasta planowanych na ten rok, a w kolejnych latach bêdzie ulegaæ zmniejszeniu. Jak z powy¿szego wynika zosta³ spe³niony wymóg okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wed³ug którego ³¹czna
kwota d³ugu publicznego gminy na koniec roku nie mo¿e
przekroczyæ 60% dochodów planowanych w tym roku
bud¿etowym.
Przypadaj¹ce na lata 2003  2012 sp³aty rat po¿yczek
i kredytów wraz z odsetkami spe³niaj¹ wymóg art. 113
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), gdy¿ nie przekrocz¹ w 2003 r. 8,6% dochodów planowanych na ten
rok bud¿etowy, a w latach 2004  2012 nie przekroczy
7,1%, podczas gdy ich dopuszczalna wysokoæ zgodnie
ze wskazanym przepisem wynosi 15%.
Za³o¿enie dopuszczalnego poziomu sp³at rocznych dla
zobowi¹zañ Miasta oraz spe³nienie wymogu okrelonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych pozwala
uznaæ poziom d³ugu publicznego Miasta za prawid³owy.
Na niniejsz¹ uchwa³ê s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego RIO
J. Or³owski

1471
UCHWA£A Nr 1/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Powiatu Sztumskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹ca
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
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stwierdza co nastêpuje:
Rada Powiatu Sztumskiego uchwa³¹ Nr IV/25/2002 z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu na 2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 23.435.868 z³, za po stronie wydatków
24.749.000 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie
1.313.132 z³. Jednoczenie w § 1 ust. 4 uchwa³y Rada
zaplanowa³a przychody z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
oraz nadwy¿ki bud¿etu z lat ubieg³ych.
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20022004. W dokumencie tym przedstawiono planowany stan
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i porêczeñ oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w
roku 2003. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana
kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 900.000 z³, co w
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 4%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1472
UCHWA£A Nr 2/III/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Powiatu Kwidzyñskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Powiatu w Kwidzynie uchwa³¹ Nr IV/27/2002 z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu powiatu kwidzyñskiego na rok 2003 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po
stronie dochodów 55.291.188 z³, za po stronie wydatków 54.803.688 z³. Jednoczenie Rada zaplanowa³a przychody z tytu³u wp³ywów ze sprzeda¿y emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 z³, jak te¿ rozchody w wysokoci 3.487.500 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e deficyt w bud¿ecie na 2003 rok nie jest planowany.
Za³¹cznikiem Nr 8 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

jêto prognozê d³ugu publicznego na dzieñ 31 grudnia
2003 r. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w 2003 r. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 13.182.800 z³, co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 24%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1473

UCHWA£A Nr 3/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Gminy Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pó¿.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Cedry Wielkie uchwa³¹ Nr III/23/02 z dnia 30
grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy Cedry Wielkie na
2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
9.141.070 z³, za po stronie wydatków 9.474.480 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 333.410 z³. Jednoczenie w § 1 uchwa³y, Rada zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z zaci¹gniêtych kredytów oraz wolnych rodków,
wskazuj¹c tym samym ród³a pokrycia deficytu.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi wolnych rodków oraz
zaci¹gniêtych kredytów, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e
planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem. Za³¹cznikiem Nr 6 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y
przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata
2003-2006. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w
poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
940.500 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 10%.
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Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1474
UCHWA£A Nr 4/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Gminy i Miasta Kêpice.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póz.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Kêpicach uchwa³¹ Nr IV/24/2002 z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu Miasta i Gminy na
2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
15.726.611 z³, za po stronie wydatków 15.596.611 z³, ustalaj¹c tym samym nadwy¿kê w kwocie 130.000 z³. Jednoczenie w § 3 uchwa³y, Rada zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z po¿yczki i kredytu w kwocie 1700.000 z³, jak
te¿ rozchody w wysokoci 1.830.000 z³ przeznaczaj¹c je
na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Za³¹cznikiem Nr 10 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20032010. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
5.077.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 32%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1475
UCHWA£A Nr 5/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Gminy Cz³uchów.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pó¿.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Cz³uchów Uchwa³¹ Nr III/17/02 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu Gminy na 2003 rok przyjê³a
bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê 13.412.307
z³, za po stronie wydatków kwotê 13.927.175 z³, ustalaj¹c
tym samym deficyt w kwocie 514.868 z³. Jednoczenie w
§ 8 uchwa³y, Rada wskaza³a ród³o finansowania deficytu pochodz¹ce z tytu³u nadwy¿ki z lat ubieg³ych.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z nadwy¿ki z lat ubieg³ych, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób
pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Do uchwa³y bud¿etowej do³¹czono prognozê d³ugu
Gminy Cz³uchów. Zgodnie z jej treci¹ ³¹czna kwota d³ugu na koniec 2002 r. wyniesie 60.000 z³, a na koniec 2003 r.
przewiduje siê stan zerowy. Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³ rozbie¿noci i uzna³, ¿e
zostanie zachowany wymóg art. 114 ustawy o finansach
publicznych, w którym okrelono, ¿e ³¹czna kwota d³ugu
jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% dochodów.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1476
UCHWA£A Nr 6/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Kaliska.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pó¿.
zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada
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1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Kaliska Uchwa³¹ Nr II/20/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu Gminy na rok 2003 przyjê³a
bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów kwotê 7.688.196
z³, za po stronie wydatków kwotê 8.798.196 z³, ustalaj¹c
tym samym deficyt w kwocie 1.110.000 z³. Jednoczenie
w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y, Rada zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z zaci¹gniêtego kredytu i z wolnych
rodków jako ród³o finansowania deficytu. Ustalono równie¿ rozchody bud¿etu na sp³atê po¿yczki w wysokoci
235.000 z³.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi z wolnych rodków
i kredytów, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 11 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ rok 2003.
W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek na dzieñ 31 grudnia
2002 r. w kwocie 1.510.000 z³ oraz planowany do zaci¹gniêcia kredyt w 2003 r. w wysokoci 845.000 z³. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 2.362.000 z³, co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 31%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1477
UCHWA£A Nr 7/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Morzeszczyn.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
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1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy w Morzeszczynie Uchwa³¹ Nr IV/23/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Gminy na rok 2003 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie
dochodów kwotê 6.014.000 z³, za po stronie wydatków
kwotê 5.756.000 z³. Z powy¿szego wynika, ¿e deficyt w
bud¿ecie na 2003 rok nie jest planowany. Ustalono równie¿ rozchody bud¿etu w wysokoci 258.000 z³.
Do wy¿ej przywo³anej uchwa³y do³¹czono prognozê
d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 2002-2004. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych
latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 262.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ
bêdzie 4,4%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1478
UCHWA£A Nr 8/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Puck.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy w Pucku uchwa³¹ Nr III/45/02 z dnia 30
grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
27.538.763 z³, za po stronie wydatków 26.788.763 z³.
Z powy¿szego wynika, ¿e deficyt w bud¿ecie na 2003 rok
nie jest planowany.
Za³¹cznikiem Nr 7 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20022004., w której przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z po¿yczek i wymagalnych zobowi¹zañ oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u w poszczególnych la-
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tach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 297.110 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ
bêdzie 1%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1479
UCHWA£A Nr 9/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 19 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Miasta Gdyni.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Rada Miasta Gdyni uchwa³¹ Nr IV/71/2003 z dnia 22
stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta
Gdyni na rok 2003 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie
dochodów 472.929.030 z³, za po stronie wydatków
459.220.130 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci
13.708.900 z³ oraz przychody pochodz¹ce z wolnych rodków w kwocie 4.900.000 z³ przeznaczono na sp³atê, przypadaj¹cych w tym roku bud¿etowym rat, wczeniej zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek oraz obligacji w wysokoci 18.608.900 z³.
Za³¹cznikiem Nr 8 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu obejmuj¹ca lata 2003-2008, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane,
w roku bud¿etowym, wielkoci sp³at kredytów, po¿yczek
oraz obligacji, nale¿nych odsetek z tych tytu³ów. Rada
Miasta nie przewiduje zaci¹gniêcia nowych kredytów,
po¿yczek lub emisji obligacji w 2003 r. Z dokumentu tego
wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r.
wyniesie 180.340.100 z³, co w stosunku do planowanych
dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 38%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie, zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.

Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1480
UCHWA£A Nr 10/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
publicznego Miasta i Gminy Gniew.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Gniewie Uchwa³¹ Nr V/34/2003 z dnia
14 lutego 2003 r. przyjê³a bud¿et na 2003 rok wynosz¹cy
po stronie dochodów kwotê 22.699.601 z³, za po stronie
wydatków kwotê 23.785.801 z³ ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 1.086.200 z³. Jednoczenie w za³. Nr 3 do
uchwa³y, Rada zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z zaci¹gniêtego kredytu, wskazuj¹c tym samym ród³o pokrycia deficytu.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz148 z pón. zm.) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi, przychodami pochodz¹cymi zaci¹gniêtych
kredytów, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem. Za³¹cznikiem Nr 14 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 2003-2005.
W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek na dzieñ 31 grudnia
2002 r. wynosz¹cy kwotê 3.774.379 z³ Prognozowana
kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 3.389.376 z³, co
w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 15%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski
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1481
UCHWA£A Nr 11/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Miasta Chojnice.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Chojnicach uchwa³¹ Nr V/50/03 z dnia
17 lutego 2003 r. przyjê³a bud¿et Miasta Chojnice wynosz¹cy po stronie dochodów 50.093.317 z³, za po stronie
wydatków 48.751.492 z³. Z powy¿szego wynika, ¿e deficyt w bud¿ecie na 2003 rok nie jest planowany.
Do wy¿ej przywo³anej uchwa³y do³¹czono prognozê
d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 2003-2006, w której
przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów, po¿yczek i obligacji oraz przewidywane wielkoci
sp³at kapita³u wraz z odsetkami w poszczególnych latach.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 8.497.600 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 17%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1482
UCHWA£A Nr 12/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Miasta Starogardu Gdañskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
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3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwa³¹ Nr V/
40/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie bud¿etu miasta Starogard Gd. na rok 2003 przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 65.759.321 z³, za po stronie wydatków 64.551.407 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 1.207.914 z³ oraz przychody pochodz¹ce z wolnych
rodków w kwocie 1.618.526 z³ przeznaczono na sp³atê,
przypadaj¹cych w tym roku bud¿etowym rat, wczeniej
zaci¹gniêtych kredytów.
Za³¹cznikiem Nr 14 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu obejmuj¹ca lata 2001-2010, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane,
w ka¿dym roku bud¿etowym, wysokoci planowanych
róde³ przychodów, wielkoci sp³at rat kredytów i obligacji oraz nale¿nych odsetek z tych tytu³ów.
Jak wynika z przedstawionej prognozy stan d³ugu publicznego na koniec 2002 r., w zwi¹zku z zaci¹gniêtymi
kredytami i emisj¹ obligacji oraz wymagalnymi zobowi¹zaniami bud¿etu miasta, wynosi 27.904.582 z³. Rada Miasta przewiduje w 2003 r. wyemitowanie obligacji na kwotê
2.000.000 z³, co spowoduje zwiêkszenie d³ugu publicznego do wysokoci 29.904.582 z³. Tak wiêc procentowy
udzia³ d³ugu publicznego miasta Starogard Gdañski do
planowanych dochodów na rok 2003 w wysokoci
65.759.321 z³ wyniesie wielkoæ 45,5%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie, zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148).
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1483
UCHWA£A Nr 13/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
publicznego Województwa Pomorskiego.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza, co nastêpuje:
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwa³¹ Nr 45/V/
03 z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Województwa Pomorskiego na rok 2003 przyj¹³ bu-
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d¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 203.328.427 z³, za
po stronie wydatków 204.980.907 z³ i zaplanowa³ deficyt
bud¿etowy w kwocie 1.652.480 z³, który postanowiono
pokryæ przychodami z wolnych rodków oraz sp³at po¿yczek i kredytów udzielonych innym podmiotom z bud¿etu województwa. Sk³ad orzekaj¹cy stwierdza, ¿e wskazane ród³a przychodów przez Sejmik s¹ zgodne z prawem,
gdy¿ wymienione zosta³y w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148 z pón. zm.) oraz, ¿e wysokoci
zaplanowane w bud¿ecie s¹ zgodne z kwotami wynikaj¹cymi ze sprawozdawczoci przedstawionej przez Zarz¹d
Województwa z wykonania bud¿etu za 2002 rok.
Za³¹cznikiem Nr 12 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y jest
prognoza d³ugu obejmuj¹ca lata 2003-2010, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane,
w ka¿dym roku bud¿etowym, wielkoci sp³at rat kredytów oraz nale¿nych odsetek z tych tytu³ów.
Jak wynika z przedstawionej prognozy stan d³ugu publicznego na koniec 2002 r., w zwi¹zku z zaci¹gniêtymi
kredytami przez bud¿et województwa, wynosi 32.764.720
z³. Sejmik Województwa nie przewiduje zaci¹gniêcia kredytów, po¿yczek lub emisji obligacji w roku bud¿etowym
2003. Tak, wiêc procentowy udzia³ d³ugu publicznego
województwa pomorskiego do planowanych dochodów
na rok 2003 w wysokoci 203.328.427 z³ wyniesie wielkoæ 16,1%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie, zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1484
UCHWA£A Nr 18/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Sierakowice.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy Sierakowice uchwa³¹ Nr VI/29/03 z dnia
25 lutego 2003 r. przyjê³a bud¿et Gminy Sierakowice wynosz¹cy po stronie dochodów 25.095.220 z³, za po stronie wydatków 24.053.786 z³. Z powy¿szego wynika, ¿e de-

ficyt w bud¿ecie na 2003 rok nie jest planowany.
Za³¹cznikiem Nr 6 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20022009, w której przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z obligacji, kredytów i po¿yczek oraz przewidywane
wielkoci sp³at kapita³u wraz z odsetkami w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 6.747.008 z³,
co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok
stanowiæ bêdzie 27%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1485
UCHWA£A Nr 24/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Miasta S³upska.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchwski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w S³upsku uchwa³¹ Nr VI/56/03 z dnia 26
lutego 2003 r. w sprawie bud¿etu Miasta S³upska na 2003
rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
212.854.665 z³, za po stronie wydatków 248.477.956 z³,
ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie 35.623.291 z³. Jednoczenie w za³. Nr 6 do uchwa³y Rada zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z zaci¹ganych kredytów i prywatyzacji w kwocie 37.236.478 z³, jak te¿ rozchody w wysokoci
1.613.187 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi,
przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Do powy¿szej uchwa³y do³¹czono prognozê d³ugu pu-
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blicznego obejmuj¹c¹ lata 2003-2012. W dokumencie tym
przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na
koniec 2003 r. wyniesie 8.942.799 z³, co w stosunku do
planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 4,2%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1486
UCHWA£A Nr 62/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Miasta Dzierzgonia
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwa³¹ Nr V/26/2003 z
dnia 20 marca 2003 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003
rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
14.654.057 z³, za po stronie wydatków 14.021.764 z³.
Z powy¿szego wynika, ¿e deficyt w bud¿ecie na 2003 rok
nie jest planowany.
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20032004, w której przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u wraz z odsetkami w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 472.500 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ
bêdzie 3%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
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Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1487
UCHWA£A Nr 63/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Osieczna.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Gminy w Osiecznej uchwa³¹ Nr V/35/2003 z dnia
27 marca 2003 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów
4.246.046 z³, za po stronie wydatków 4.159.776 z³. Z powy¿szego wynika, ¿e deficyt w bud¿ecie na 2003 rok nie
jest planowany.
Za³¹cznikiem Nr 10 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20022005, w której przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i wymagalnych zobowi¹zañ oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u wraz z odsetkami w
poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
239.800 z³, co w stosunku do planowanych dochodów
na ten rok stanowiæ bêdzie 5%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1488
UCHWA£A Nr 64/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
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Poz. 1488, 1489, 1490
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bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy d³ugu publicznego Gminy Miejskiej w Prabutach.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miasta w Prabutach uchwa³¹ Nr VII/43/2003 z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie bud¿etu Gminy Miejskiej w
Prabutach na 2003 rok przyjê³a bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 19.409.332 z³, za po stronie wydatków
20.895.820 z³, ustalaj¹c tym samym deficyt w kwocie
1.486.488 z³. Jednoczenie w § 1 pkt 4 uchwa³y, Rada
zaplanowa³a przychody pochodz¹ce z zaci¹gniêtych kredytów, obligacji oraz po¿yczki, wskazuj¹c tym samym
ród³a pokrycia deficytu.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (z 2003 r.
Dz. U. Nr 15, poz. 148.) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi,
przychodami pochodz¹cymi wolnych rodków oraz zaci¹gniêtych kredytów, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 5 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20032009. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz obligacji
przewidywanych do sp³aty w poszczególnych latach.
Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie 2.300.000 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 12%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1489
UCHWA£A Nr 81/V/2003
sk³adu orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu oraz prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu publicznego Miasta Malborka.
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pón.
zm.)
Sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdañsku w osobach:
1) Tadeusz Je¿owski  przewodnicz¹cy
2) Henryk Ledóchowski  cz³onek
3) Alicja rubkowska  cz³onek
stwierdza co nastêpuje:
Rada Miasta Malborka uchwa³¹ Nr 43/VII/03 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie bud¿etu miasta na 2003 rok przyjê³a
bud¿et wynosz¹cy po stronie dochodów 47.863.422 z³, za
po stronie wydatków 50.721.636 z³, ustalaj¹c tym samym
deficyt w kwocie 2.858.214 z³. Jednoczenie Rada zaplanowa³a przychody z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
w kwocie 6.325.830 z³, jak te¿ rozchody w wysokoci
3.467.616 z³ przeznaczaj¹c je na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Ze wzglêdu na to, ¿e zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148) deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e byæ pokryty, miêdzy innymi,
przychodami pochodz¹cymi zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów, sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e planowany sposób
pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.
Za³¹cznikiem Nr 9 do wy¿ej przywo³anej uchwa³y przyjêto prognozê d³ugu publicznego obejmuj¹c¹ lata 20032009. W dokumencie tym przedstawiono stan zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek oraz przewidywane wielkoci sp³at kapita³u i nale¿nych odsetek w poszczególnych latach. Z dokumentu tego wynika, ¿e prognozowana kwota d³ugu na koniec 2003 r. wyniesie
11.277.471 z³, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowiæ bêdzie 24%.
Sk³ad orzekaj¹cy porównuj¹c dane zawarte w prognozie d³ugu z danymi ustalonymi w bud¿ecie nie stwierdzi³
rozbie¿noci. Ustali³ równie¿, ¿e prognozowana kwota
d³ugu nie przekroczy 60% planowanych dochodów na
2003 rok. Zachowany zostanie zatem wymóg zawarty w
art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
Od niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku w terminie
14 dni od dnia jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
T. Je¿owski

1490
UCHWA£A Nr VIII/78/2003
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Redy.
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr
78, poz. 483 zm. w 2001 r.: Dz. U. Nr 28, poz. 319) i art. 18
ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Redy stanowi¹cym za³¹cznik do
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uchwa³y Nr II/12/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Redy (Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego z 3 lutego 2003 r. Nr 17, poz.
182) wprowadza siê zmiany:
1) w § 12 ust. 1 po pkt 4 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 5 w brzmieniu: 5) Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska.,
2) w za³¹czniku Nr 2 do Statutu Miasta Redy Zasady,
tryb i przedmiot dzia³ania Komisji Rewizyjnej i przedmiot dzia³ania innych sta³ych komisji:
a) w § 3 skrela siê pkt 8, 9 i 10,
b) po § 4 dodaje siê § 4a w brzmieniu: § 4a. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska. Przedmiotem dzia³ania Komisji Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony rodowiska jest:
1) opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych gospodarki przestrzennej i ochrony rodowiska,
2) opiniowanie spraw dotycz¹cych dzier¿awy lub
najmu nieruchomoci na okres d³u¿szy ni¿ 3
lata,
3) opiniowanie stanu ochrony rodowiska w miecie oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych,
4) opiniowanie projektu bud¿etu miasta w przedmiocie
dzia³ania Komisji,
5) zajmowanie siê tak¿e innymi sprawami zleconymi przez
Radê Miejsk¹.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej £eby
J. Madej

1491
UCHWA£A Nr V/49/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., zm.: Dz. U.
Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r.,
Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.) oraz art. 11, art. 12, art. 13
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. zm.: Dz. U. Nr 6
poz. 70 z 2000 r., Dz. U. Nr 129 poz. 1447 z 2001 r. Dz. U.
Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253 z 2002 r.,
Dz. U. Nr 74 poz. 676 z 2002 r., Dz. U. Nr 126 poz. 1070
z 2002 r., Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.)
§1
Uchwa³a okrela zasady nabycia, zbycia i obci¹¿enia
nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.
§2
Burmistrz Miasta i Gminy Kêpice mo¿e nabywaæ i zby-
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waæ nieruchomoci oraz obci¹¿aæ je na okres d³u¿szy ni¿
trzy lata na rzecz osób trzecich, a w szczególnoci: wynajmowaæ, wydzier¿awiaæ, oddawaæ w u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie, trwa³y zarz¹d je¿eli jest to uzasadnione realizacj¹ zadañ gminy oraz w ka¿dym przypadku
gospodarczo lub spo³ecznie uzasadnionym, a tak¿e wynikaj¹ce z realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpice.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XLIX/193/98 Rady Miejskiej w
Kêpicach z dnia 30 marca 1998 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski

1492
UCHWA£A Nr VII/36/2003
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 104/1 we
wsi Dêbogórze, gmina Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 26, art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego nieruchomoci po³o¿one we wsi Dêbogórze, czêæ dzia³ki nr 104/1.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny (oznaczone symbolami 1 i 2) wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji
strefowej (pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
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1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji dróg.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kosakowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Szczegó³owy Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kosakowo zatwierdzony
Uchwa³¹ Rady Gminy w Kosakowie Nr III/26/94 z dnia 25
marca 1994 r. we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kosakowie
A. Miklaszewicz
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VII/36/2003
Rady Gminy w Kosakowie
z dnia 22 maja 2003 r.
MIEJSCOWOÆ DÊBOGÓRZE
1. KARTA TERENU /321-07-02/
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. cz. 104/1
Powierzchnia: 0,1 ha

Poz. 1492

3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej
2.ZTT  pas techniczny dla przebiegu infrastruktury
i modernizacji drogi
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: 2 dzia³ki budowlane
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia dzia³ki
Dachy: wielospadowe, pokrycie dachówk¹, dachy z
okapami wysuniêtymi poza lico ciany min. 60 cm, k¹t
nachylenia dachu 370-420
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokoæ parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m
od linii rozgraniczaj¹cych teren 2.ZTT
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê zabudowê
gospodarcz¹ zespolon¹ z budynkiem mieszkalnym o
powierzchni zabudowy do 50 m2 o wysokoci do 5 m
od poziomu terenu, spadek i pokrycie dachu jak dla
zabudowy mieszkaniowej; wykoñczenie cian jak dla
zabudowy mieszkaniowej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych ekologicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich cieków
powierzchniowych, po uprzednim podczyszczeniu w
stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cej sieci gazowej
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz na gminne wysypisko mieci
6. KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ki
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa technicznego 2.ZTT  zmienna od 1,75 m do 3 m
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ochrony archeologicznej. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne nale¿y
uzgodniæ z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku
w zakresie przeprowadzenia badañ archeologicznych.
 teren znajduje siê w strefie ochrony uk³adów osadniczych, wszelkie inwestycje nale¿y uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
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8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹
9. STAWKA PROCENTOWA
30%
10. INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych
zwi¹zanych z zawodem w³acicieli nieruchomoci
reprezentuj¹cym wolne zawody
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi bior¹c pod
uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych (np.
drena¿, melioracja, itp.), w przypadku natrafienia
w trakcie realizacji robót budowlanych na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub
prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu drena¿owego ca³ego obszaru
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni
ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe, przepompownie, itp.)

1493
Gdañsk, dnia 4 lipca 2003 r.

PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/592-A/10/2003/IV/DJ
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80, poz. 718) oraz w zwi¹zku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12 kwietnia 2003 r.
INTERNATIONAL PAPER  KWIDZYN S.A.
z siedzib¹ w Kwidzynie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 002813078
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy w zakresie wytwarzania ciep³a w wysokoci Xw = minus 2,53%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw, o którym mowa w punkcie 2  do dnia 31
maja 2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesjê w zakresie wytwarzania ciep³a z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC/539/592/U/2/98/EB, w dniu 15
kwietnia 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.), zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em
ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz z
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12
padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe ceny zosta³y skalkulowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na podstawie
zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego).
W cenach ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹
decyzj¹ uwzglêdniony zosta³ wspó³czynnik korekcyjny Xw,
o którym mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowe-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

go, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci poprawy
efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w pierwszym
roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu wspó³czynnika
korekcyjnego Xw uwzglêdniono przede wszystkim uzasadnione koszty paliwa oraz koszty energii elektrycznej.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw,
w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art.
30 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego, jednak nie
wczeniej ni¿ up³ynie okres obowi¹zywania bazowych
cen zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 26 wrzenia 2001 r.
Nr OGD  820/592-A/8/2001/III/SA, zmienionej decyzj¹
z dnia 23 czerwca 2003 r. Nr OGD  820/592A/2764/2/
2001/2003/III/DJ.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. INTERNATIONAL PAPER  KWIDZYN S.A.
ul. Lotnicza 1
82  500 Kwidzyn
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80  958 Gdañsk
3. a/a

Poz. 1493
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INTERNATIONAL PAPER  KWIDZYN S.A.
z siedzib¹ w Kwidzynie
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
Nr OGD-820/592-A/10/2003/IV/DJ
z dnia 4 lipca 2003 r.
SPIS TRECI
CZÊÆ 1  Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w
taryfie
CZÊÆ 2  Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o
CZÊÆ 3  Podzia³ odbiorców na grupy
CZÊÆ 4  Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen
CZÊÆ 5  Warunki stosowania cen
CZÊÆ 6  Zasady wprowadzania oraz zmiany cen
CZÊÆ 1
OBJANIENIA POJÊÆ I SKRÓTÓW
U¯YWANYCH W TARYFIE
a) U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
Ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424 i Nr 80, poz. 718).
Rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053).
Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845).
Odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym.
ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a.
Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a.
Moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny.
Zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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manie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
Warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o.
Wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. INTERNATIONAL
PAPER  KWIDZYN S.A. z siedzib¹ w Kwidzynie, zwany dalej IP Kwidzyn.
b) U¿yty w taryfie skrót Z  oznacza ród³o ciep³a zlokalizowane na terenie IP Kwidzyn, w którym wytwarzane
ciep³o pochodzi ze spalania paliwa sta³ego.

CZÊÆ 2
ZAKRES DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ
ZWI¥ZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O
IP Kwidzyn prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonej koncesji w zakresie wytwarzania ciep³a Nr WCC/539/592/U/
2/98/EB z dnia 5 listopada 1998 r.
CZÊÆ 3
PODZIA£ ODBIORCÓW NA GRUPY
Grupa A  Odbiorca, któremu ciep³o w postaci gor¹cej
wody, wytwarzane w ródle ciep³a Z, dostarczane jest do
miejsca okrelonego w umowie z odbiorc¹.
Grupa B  Odbiorca, któremu ciep³o w postaci pary,
wytwarzane w ródle ciep³a Z, dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiektach.

CZÊÆ 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOÆ BAZOWYCH CEN
Bazowe ceny:
 w ujêciu netto:
Symbol grupy
odbiorców
A
B

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
rata miesiêczna
53 521,65
4 460,14
54 949,71
4 579,14

Cena ciep³a
[z³/GJ]
14,12
14,13

Cena nonika
ciep³a [z³/m3]
3,30
0,00

 w ujêciu brutto*:
Symbol grupy
odbiorców
A
B

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]
roczna
rata miesiêczna
65 296,41
5 441,37
67 038,65
5 586,55

Cena ciep³a
[z³/GJ]
17,23
17,24

Cena nonika
ciep³a [z³/m3]
4,03
0,00

* w cenach uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
CZÊÆ 5
WARUNKI STOSOWANIA CEN

CZÊÆ 6
ZASADY WPROWADZANIA ORAZ ZMIANY CEN

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny s¹ stosowane przy
zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez IP Kwidzyn standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania
przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

1. Ceny okrelone w niniejszej taryfie IP Kwidzyn wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie
14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Ka¿dorazowo o zmianie cen zawartych w niniejszej taryfie odbiorcy zostan¹ powiadomieni pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Dyrektor ds. produkcji
Cz³onek Zarz¹du
R. Lewandowski

Z-ca Prezesa
Dyrektor ds. Technicznych
M. Krzykowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/384-A/10/2003/III/JG
DECYZJA
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 2 oraz
art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255,z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i
1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135,
poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80, poz. 718)
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
Wspólnego Przedsiêbiorstwa PROMEX
T. Ciarkowski, M. Czechowski Spó³ka jawna
z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim,
zwanego w dalszej czêci decyzji
Przedsiêbiorstwem,
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 190877879
postanawiam
1) zmieniæ moj¹ decyzjê z dnia 28 padziernika 2002 r.
Nr OGD-820/384-A/10/2002/III/JG, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w zatwierdzonej t¹ decyzj¹ taryfie dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorstwo, wyd³u¿aj¹c ten okres do dnia 31 lipca 2004 r.
2) zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê
taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ z dnia 28 padziernika 2002 r. Nr OGD-820/384-A/10/2002/III/JG,
która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce koncesje na:
 wytwarzanie ciep³a z dnia 21 wrzenia 1998 r. Nr WCC/
69/384/U/2/98/BK, zmienion¹ decyzjami z dnia 7 lutego
2001 r. Nr WCC/69A/384/W/3/2000/RW, z dnia 18 marca 2002 r. Nr WCC/69B/384/W/3/2002/MJ oraz z dnia 24
lutego 2003 r. Nr WCC/69C/384/W/OGD/2003/JG,
 przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 21 wrzenia
1998 r. Nr PCC/76/384/U/2/98/BK, zmienion¹ decyzja-
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mi z dnia 7 lutego 2001 r. Nr PCC/76A/384/W/3/2000/
RW, z dnia 18 marca 2002 r. Nr PCC/76B/384/W/3/2002/
MJ oraz z dnia 24 lutego 2003 r.Nr PCC/76C/384/W/
OGD/2003/JG,
ustali³o (trzeci¹) taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE, z dnia 28 padziernika 2002 r.
Nr OGD-820/384-A/10/2002/III/JG. W powy¿szej decyzji
zosta³ ustalony okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at zawartych w taryfie do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Pismem z dnia 11 marca 2003 r. Prezes URE wezwa³
Przedsiêbiorstwo do przed³o¿enia zmiany taryfy dla ciep³a wraz z uzasadnieniem, uwzglêdniaj¹cej grupy odbiorców zaopatrywanych w ciep³o ze róde³ zlokalizowanych
w miejscowoci Mi³akowo oraz Ma³eWalichnowy, z uwagi na rozpoczêcie i zmianê warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o.
Pismem z dnia 28 kwietnia 2003 r. Przedsiêbiorstwo,
realizuj¹c ww. wezwanie Prezesa URE, przes³a³o zmianê
taryfy dla ciep³a dla grup odbiorców zaopatrywanych w
ciep³oze róde³ ciep³a zlokalizowanych w Mi³akowie oraz
w miejscowoci Ma³e Walichnowy. Natomiast w dniu
30 czerwca 2003 r. z³o¿y³o wniosek o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at, zatwierdzonych decyzj¹ Prezesa URE z dnia 28 padziernika
2002 r. Nr OGD-820/384-A/10/2002/III/JG, do dnia 31 lipca 2004 r.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie
za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególnenie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
Jak wynika z dokumentów zgromadzonych w sprawie,
w dniu 1 listopada 2002 r. Przedsiêbiorstwo rozpoczê³o
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zaopatrzenia odbiorcóww ciep³o w miejscowoci Mi³akowo, przejmuj¹c do
eksploatacji infrastrukturê ciep³ownicz¹ od Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Mi³akowie. Jednoczenie, taryfa Przedsiêbiorstwa, zatwierdzona decyzj¹ Prezesa URE z dnia
28 padziernika 2002 r. Nr OGD-820/384-A/10/2002/III/JG,
obowi¹zuj¹ca do dnia 30 kwietnia 2004 r. nie obejmowa³a odbiorców z ww. miejscowoci. Natomiast w miejscowoci Ma³e Walichnowy dokonano modernizacji ród³a
ciep³a, w wyniku której nast¹pi³a zmiana rodzaju stosowanego w tym ródle paliwa. Zachodzi³a zatem koniecznoæ dokonania stosownej zmiany zatwierdzonej taryfy
Przedsiêbiorstwa i dostosowanie jej do faktycznych warunków prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
Z uwagi na powy¿sze, w trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o zmianê taryfy zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.), zwanej dalej
ustaw¹  Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika
2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em
(Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej
czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
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Jednoczenie dzia³alnoæ polegaj¹ca na wytwarzaniu
ciep³a oraz jego przesy³aniui dystrybucji w miejscowoci
Mi³akowo jest nowo podjêt¹ przez Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Natomiast w miejscowoci Ma³e
Walichnowy nast¹pi³a zmiana rodzaju paliwa w istniej¹cym ródle ciep³a. Dlatego te¿, zgodnie z przepisem § 27
ust. 1 rozporz¹dzenia taryfowego, Przedsiêbiorstwo okreli³o jednostkowe koszty na podstawie kosztów planowanych dla pierwszego roku prowadzenia nowej dzia³alnoci gospodarczej. Na wysokoæ cen i stawek op³at w
zatwierdzonej zmianie taryfy, wp³yw mia³ przede wszystkim uzasadniony poziom kosztów paliw, kosztów czynszu dzier¿awnego od eksploatowanego maj¹tku oraz koszty podatku od nieruchomoci (od infrastruktury ciep³owniczej zwi¹zanej w szczególnoci z przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a), uiszczanego przez Przedsiêbiorstwo na rzecz
gminy Mi³akowo.
W zwi¹zku z powy¿szym, za zmian¹ taryfy przemawia
interes spo³eczny i s³uszny interes Przedsiêbiorstwa. Zasadny jest równie¿ wniosek Przedsiêbiorstwa o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at
zatwierdzonych decyzj¹ Prezesa URE z dnia 28 padziernika 2002 r. Nr OGD-820/384-A/10/2002/III/JG do dnia
31 lipca 2004 r., albowiem pozwoli to na równoczesne
zastosowanie kolejnej (czwartej) taryfy Przedsiêbiorstwa
wzglêdem wszystkich jego odbiorców. Ponadto, pozwoli
to równie¿ na stosowanie wzglêdem nich cen i stawek
op³at co najmniej przez okres 12 miesiêcy. Nale¿y bowiem
mieæ na uwadze, i¿ zgodnie z art. 45 b ustawy  Prawo
energetyczne, zmiany cen i stawek op³at za ciep³o stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami nie mog¹ nastêpowaæ czêciej ni¿ raz na 12 miesiêcy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub w
czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).
Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki  Al.
Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, a informacja o decyzji wraz ze zmian¹ taryfy zostan¹ skierowane do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stoso-
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wania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania we w³aciwym
miejscowo Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
Otrzymuj¹:
1. Wspólne Przedsiêbiorstwo PROMEX
T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. jawna
ul. Zastawna 1
83-000 Pruszcz Gdañski
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
Za³¹cznik
do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OGD-820/384-A/10/2003/III/JG
z dnia 4 lipca 2003 r.
I. W Czêci 1. taryfy p.n. Objanienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie dodaje siê poni¿szy tekst:
20. sezon grzewczy  okres miêdzy wrzeniem a majem roku nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹ koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów.
w akapicie p.n. Pozosta³e ród³a ciep³a dodaje siê poni¿szy tekst:
 nr 16  ród³o ciep³a zlokalizowane w Mi³akowie
przy ulicy Przemys³owej 5, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (mia³ wêglowy),
 nr 17  lokalne ród³o ciep³a, wyposa¿one w uk³ad
pomiarowo-rozliczeniowy, zlokalizowane w Mi³akowie przy ulicy Daszyñskiego 26, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (wêgiel),
 nr 18  ród³o ciep³a zlokalizowane w Mi³akowie
przy ulicy Olsztyñskiej 9, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa gazowego,
 nr 19  ród³o ciep³a zlokalizowane w Mi³akowie
przy ulicy Kopernika 16, w którym ciep³o pochodzi
z przetwarzania energii elektrycznej,
 nr 20  ród³o ciep³a wyposa¿one w uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy, dla którego zamówiona moc
cieplna nie przekracza 1 MW, zlokalizowane w miejscowoci Ma³e Walichnowy, w którym ciep³o pochodzi z przetwarzania paliwa sta³ego (mia³u wêglowego) oraz oleju opa³owego.
II. W Czêci 3. taryfy p.n. Podzia³ odbiorców na grupy
dodaje siê poni¿szy tekst:
W 1.1.7 Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 20, dostarczane jest bezporednio do
instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono
zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach,
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W 1.1.8 Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w sezonie grzewczym w ródle ciep³a nr 17, dostarczane
jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane,
W 1.2.10 Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w sezonie grzewczym w ródle ciep³a nr 16, dostarczane
jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowy wêze³ cieplny oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tym wêz³em, dzier¿awione i eksploatowane
przez PROMEX,
W 1.2.11 Odbiorcy, którym ciep³o, w sezonie grzewczym wytwarzane w ródle ciep³a nr 16, a poza sezonem grzewczym wytwarzane w ródle ciep³a nr 18,
dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowy wêze³ cieplny oraz zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tym wêz³em, dzier¿awione i eksploatowane przez PROMEX,
W 1.2.12 Odbiorcy, którym ciep³o, w sezonie grzewczym wytwarzane w ródle ciep³a nr 16, dostarczane
jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i wêze³
cieplny, dzier¿awione i eksploatowane przez PROMEX, a poza sezonem grzewczym, ciep³o wytwarza-

ne w ródle ciep³a nr 19 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym
jest ono zlokalizowane,
W 1.2.13 Odbiorcy, którym ciep³o, w sezonie grzewczym wytwarzane w ródle ciep³a nr 16, dostarczane
jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ i grupowy wêze³ cieplny, dzier¿awione i eksploatowane przez
PROMEX, a poza sezonem grzewczym, ciep³o wytwarzane w ródle ciep³a nr 18 dostarczane jest bezporednio do instalacji odbiorczych w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach. Zewnêtrzne instalacje odbiorcze za wêz³em grupowym stanowi¹ w³asnoæ odbiorców i s¹ przez nich
eksploatowane.
W 1.2.14 Odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w ródle ciep³a nr 16, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ dzier¿awion¹ i eksploatowan¹ przez PROMEX oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane.
III.W Czêci 4. taryfy p.n. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych cen i stawek op³at dodaje siê poni¿szy tekst:

Grupa taryfowa W 1.1.7

Lp.
a
1
2

Jednostki
miary
c

Rodzaje bazowych stawek op³at
b
Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
Stawka op³aty za ciep³o

netto

brutto*

d

e

z³/MW

5.455,18

6.655,32

z³/GJ

29,82

36,38

Grupa taryfowa W 1.1.8

Lp.
a
1
2

Rodzaje bazowych stawek
op³at
b
Stawka op³aty miesiêcznej
za zamówion¹ moc ciepln¹
Stawka op³aty za ciep³o

Jednostki miary

netto

brutto*

c

d

e

z³/MW

7.158,33

8.733,16

z³/GJ

29,33

35,78

Grupa taryfowa W 1.2.10
Lp.

Rodzaje bazowych cen i stawek op³at

a

b
roczna
rata miesiêczna

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Cena ciep³a [z³/GJ]
Cena nonika ciep³a [z³/m3]
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata miesiêczna

4
5
6

netto
c
73 687,68
6 140,64
20,31
11,32
13 909,80
1.159,15
5,19
84,00
7,00

brutto*
d
89 898,97
7 491,58
24,78
13,81
16 969,96
1.414,16
6,33
102,48
8,54
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Grupa taryfowa W 1.2.11

Lp.

Rodzaje bazowych cen i stawek op³at

a

b

netto

roczna
rata miesiêczna

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Cena ciep³a [z³/GJ]
Cena nonika ciep³a [z³/m3]
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
Stawka op³aty abonamentowej
roczna
[z³/punkt pomiarowy]
rata miesiêczna

4
5
6

brutto*

c
82 792,92
6 899,41
22,01
11,32
16 194,24
1.349,52
5,24
84,00
7,00

d
101 007,36
8.417,28
26,85
13,81
19 756,97
1.646,41
6,39
102,48
8,54

netto

brutto*

Grupa taryfowa W 1.2.12

Lp.

Rodzaje bazowych cen i stawek op³at

a

b
roczna
rata miesiêczna

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Cena ciep³a [z³/GJ]
Cena nonika ciep³a [z³/m3]
roczna
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]
rata miesiêczna
Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata miesiêczna

4
5
6

c
83.124,24
6.927,02
25,16
11,32
15.087,84
1.257,32
5,54
84,00

d
101 411,57
8.450,96
30,70
13,81
18.407,16
1.533,93
6,76
102,48

7,00

8,54

Grupa taryfowa W 1.2.13
Lp.

Rodzaje bazowych cen i stawek op³at

a

b

netto

roczna
rata miesiêczna

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Cena ciep³a [z³/GJ]
Cena nonika ciep³a [z³/m3]
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
roczna
[z³/MW]
rata miesiêczna
Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
roczna
Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]
rata miesiêczna

4
5
6

c
83 490,24
6 957,52
21,08
11,32
11 428,32
952,36
4,18
84,00
7,00

brutto*
d
101 858,09
8.488,17
25,72
13,81
13 942,55
1.161,88
5,10
102,48
8,54

Grupa taryfowa W 1.2.14
Lp.

Rodzaje bazowych cen i stawek op³at

a

b

1

Cena za zamówion¹ moc ciepln¹ [z³/MW]

2
3

Cena ciep³a [z³/GJ]
Cena nonika ciep³a [z³/m3]

4

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
[z³/MW]

5
6

netto

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe [z³/GJ]
Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

*uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%

brutto*

c
46.290,72
3.857,56
21,22
11,32
11.692,08

d
56.474,68
4.706,22
25,86
13,81
14.264,34

rata miesiêczna

974,34

1.188,69

roczna
rata miesiêczna

5,70
84,00
7,00

6,95
102,48
8,54

roczna
rata miesiêczna

roczna
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Punkt 4. 2. taryfy otrzymuje brzmienie jak ni¿ej:
4.1 W przypadku, gdy odbiorca udostêpnia PROMEX pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach okrelonych w odrêbnej umowie, koszty ponoszone z tego
tytu³u przez PROMEX zalicza siê do kosztów przesy³ania i dystrybucji ciep³a do odbiorców zasilanych z
tego wêz³a, a stawki op³aty za us³ugi przesy³owe dla
odbiorców zasilanych z tego wêz³a wylicza siê wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
Ospw = B*(Os*Ngppw + Oz*Qgppw + Kpw):Ngppw
Ozpw = (1-B)*(Os*Ngppw + Oz*Qgppw + Kpw):Qgppw
Gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Ospw  stawkê op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
odbiorców zasilanych z danego wêz³a cieplnego,
uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia
wêz³a cieplnego [z³/MW/rok].
Ozpw  stawkê op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
dla odbiorców zasilanych z danego wêz³a cieplnego,
uwzglêdniaj¹c¹ op³aty z tytu³u najmu pomieszczenia
wêz³a cieplnego [z³/GJ].
B  wskanik udzia³u op³at sta³ych za us³ugi przesy³owe w ³¹cznych op³atach za te us³ugi, uwzglêdniony w
kalkulacji stawek op³at dla danej grupy odbiorców.
Os  podan¹ w taryfie stawkê op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³/MW].
Ngppw  zamówion¹ moc ciepln¹ przez odbiorców zasilanych z wêz³a cieplnego, zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które PROMEX wnosi op³atê z tytu³u
jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie, wed³ug stanu na ostatni dzieñ roku
kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy rok stosowania taryfy [MW].
Oz  podan¹ w taryfie stawkê op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczony jest odbiorca udostêpniaj¹cy pomieszczenie wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych w
odrêbnej umowie [z³/GJ].
Qgppw  iloæ ciep³a sprzedanego w roku poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy dla odbiorców
zasilanych z wêz³a cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które PROMEX wnosi op³atê z tytu³u
jego udostêpnienia, na zasadach ustalonych w odrêbnej umowie [GJ].
Kpw  planowane do poniesienia przez PROMEX roczne koszty z tytu³u udostêpnienia przez odbiorcê pomieszczenia wêz³a cieplnego, na zasadach ustalonych
w odrêbnej umowie [z³].

1495
ZARZ¥DZENIE Nr 89/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w £ebie w okrêgu wyborczym nr 3.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214 poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w £ebie w okrêgu wyborczym Nr 3  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Marka Ptaszyñskiego  wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym
Uchwa³¹ Nr 66/X/2003 Rady Miejskiej w £ebie z dnia
26 czerwca 2003 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 21 wrzenia
2003 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 89/2002
Wojewody Pomorskiego
z dnia 8 lipca 2002 r.

W³aciciel
M. Czechowski
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 2 sierpnia 2003 r.

do 7 sierpnia 2003 r.

Treæ czynnoci
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta £eba informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 3, liczbie
wybieranych radnych w tym okrêgu oraz o siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w £ebie
powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Miejskiej Komisji
Wyborczej w £ebie dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w
okrêgu wyborczym Nr 3
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Poz. 1495, 1496, 1497
do 22 sierpnia 2003 r.
do godz. 24.00

do 31 sierpnia 2003 r.

do 6 wrzenia 2003 r.
do 7 wrzenia 2003 r.
20 wrzenia 2003 r.
21 wrzenia 2003 r.
godz. 6.00  20.00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w £ebie list kandydatów na
radnego w okrêgu wyborczym Nr 3
powo³anie przez Burmistrza Miasta £eba Obwodowej Komisji
Wyborczej,
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta £eba informacji o numerze i granicach obwodu g³osowania oraz o
siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia
g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w £ebie
rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej
w £ebie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okrêgu
wyborczym Nr 3 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych
sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miasta w £ebie
przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu
wyborców
g³osowanie

1496
POROZUMIENIE
z dnia 1 stycznia 2003 r.

koci wyliczonej przez Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w S³upsku i uzgodnionej ze stronami.
§3

w sprawie obs³ugi mieszkañców Powiatu bytomskiego
przez Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w S³upsku.
Stronami zawartego porozumienia s¹:
Miasto S³upsk na prawach powiatu reprezentowane przez
Prezydenta Miasta S³upska w osobie Pana Macieja Kobylinskiego
oraz
Powiat bytowski reprezentowany przez Starostê Powiatu
w osobie Pana Micha³a wiontek-Brzeziñskiego

Starosta Powiatu bytowskiego zapewnia Powiatowemu Zespo³owi do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci transport na posiedzenia wyjazdowe lub badania domowe dla mieszkañców Powiatu i ponosi jego koszty.

§1

Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. od
1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

Miasto S³upsk na prawach powiatu zobowi¹zuje siê do
wiadczenia odp³atnie us³ug w zakresie dzia³ania Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w S³upsku na rzecz mieszkañców Powiatu bytowskiego.
Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci bêdzie w szczególnoci:
a) orzeka³ o niepe³nosprawnoci osoby powy¿ej 16 r.
¿ycia,
b) orzeka³ o niepe³nosprawnoci osoby poni¿ej 16 r. ¿ycia,
c) zawiadamia³ o wydaniu orzeczenia o niepe³nosprawnoci osobom posiadaj¹cym prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem organ waciwy
w sprawach wydawania uprawnieñ do kierowania
pojazdami,
d) wydawa³ legitymacje dla osób niepe³nosprawnych.
§2
1. rodki finansowe na realizacjê zadañ okrelonych w
§ 1 przekazywane bêd¹ w okresach miesiêcznych na
rachunek bankowy Urzêdu Miejskiego w S³upsku  Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy Referat Finansowy PEKAO
S.A. I O/S³upsk 11001324-2899-2101-111-0 w wysokoci jednej dwunastej planowanej dotacji, w terminie
piêciu dni po otrzymaniu dotacji celowej z bud¿etu Wojewody.
2. W sytuacji, gdy rodki finansowe na realizacjê zadañ
okrelonych w § 1 ust 2 oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce
Powiat bytowski zobowi¹zuje siê przekazaæ na rzecz
Miasta S³upska dodatkowe rodki finansowe w wyso-

§4
Starosta Powiatu bytowskiego upowa¿nia Prezydenta
Miasta S³upska do reprezentowania Powiatu w sprawach
okrelonych w porozumieniu.
§5

§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Stronom przys³uguje prawo rozwi¹zania porozumienia z zastosowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Prezydent Miasta S³upska Starosta Powiatu bytowskiego
M. Kobyliñski
M. wiontek-Brzeziñski
Skarbnik Miasta
B. Niewadzi³

1497
POROZUMIENIE
z dnia 1 stycznia 2003 r.
w sprawie obs³ugi mieszkañców Powiatu s³upskiego
przez Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w S³upsku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1497, 1498
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Stronami zawartego porozumienia s¹:
Miasto S³upsk na prawach powiatu reprezentowane przez
Prezydenta Miasta S³upska w osobie Pana Macieja Kobylinskiego
oraz
Powiat s³upski reprezentowany przez Starostê Powiatu w
osobie
Pana Zdzis³awa Ko³odziejskiego  Starostê Powiatu
Pana Leszka Krefta  Cz³onka Zarz¹du
§1
1. Miasto S³upsk na prawach powiatu zobowi¹zuje siê do
wiadczenia odp³atnie us³ug w zakresie dzia³ania Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w S³upsku na rzecz mieszkañców Powiatu
s³upskiego.
2. Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci bêdzie w szczególnoci:
a) orzeka³ o niepe³nosprawnoci osoby powy¿ej 16 r.
¿ycia,
b) orzeka³ o niepe³nosprawnoci osoby poni¿ej 16 r. ¿ycia,
c) zawiadamia³ o wydaniu orzeczenia o niepe³nosprawnoci osobom posiadaj¹cym prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem organ waciwy
w sprawach wydawania uprawnieñ do kierowania
pojazdami,
d) wydawa³ legitymacje dla osób niepe³nosprawnych.
§2
1. rodki finansowe na realizacjê zadañ okrelonych w
§ 1 przekazywane bêd¹ w okresach miesiêcznych na
rachunek bankowy Urzêdu Miejskiego w S³upsku  Wydzia³ Finansowo-Bud¿etowy Referat Finansowy PEKAO
S.A. I O/S³upsk 11001324-2899-2101-111-0 w wysokoci jednej dwunastej planowanej dotacji, w terminie
piêciu dni po otrzymaniu dotacji celowej z bud¿etu
Wojewody.
2. W sytuacji, gdy rodki finansowe na realizacjê zadañ
okrelonych w § 1 ust 2 oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce
Powiat s³upski zobowi¹zuje siê przekazaæ na rzecz Miasta S³upska dodatkowe rodki finansowe w wysokoci wyliczonej przez Miejski Orodek Pomocy Rodzinie
w S³upsku i uzgodnionej ze stronami.
§3
Starosta Powiatu s³upskiego zapewnia Powiatowemu
Zespo³owi do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci
transport na posiedzenia wyjazdowe lub badania domowe dla mieszkañców Powiatu i ponosi jego koszty.
§4
Starosta Powiatu s³upskiego upowa¿nia Prezydenta
Miasta S³upska do reprezentowania Powiatu w sprawach
okrelonych w porozumieniu.
§5
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. od
1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Stronom przys³uguje prawo rozwi¹zania porozumienia z zastosowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Prezydent Miasta S³upska
M. Kobyliñski
Skarbnik Miasta
B. Niewadzi³

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Z. Ko³odziejski
Cz³onek Zarz¹du
L. Kreft

1498
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie zmian w sk³adach niektórych rad powiatów
oraz rad gmin (miast) licz¹cych powy¿ej 20. 000 mieszkañców po³o¿onych na obszarze województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 182 i art. 183 w zwi¹zku z art. 194
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214,
poz. 1806) Komisarz Wyborczy w Gdañsku podaje do powszechnej wiadomoci, co nastêpuje:
1. Rada Powiatu Gdañskiego w Pruszczu Gdañskim stwierdzi³a w okrêgu wyborczym Nr 1 wyganiêcie mandatu
radnego Zygmunta RZANECKIEGO z listy Nr 8  Prawo i Samorz¹dnoæ oraz postanowi³a o wst¹pieniu na
jego miejsce Janusza PODCIBORSKIEGO kandydata z
tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa do nabycia
mandatu.
2. Rada Powiatu Nowodworskiego stwierdzi³a w okrêgu
wyborczym Nr 1 wyganiêcie mandatu radnego Stanis³awa BOBROWICZA z listy Nr 8  Porozumienie Samorz¹dowe oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego
miejsce Ewy KLEPKA z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³a prawa do nabycia mandatu.
3. Rada Miasta Gdañska stwierdzi³a w okrêgu wyborczym
Nr 2 wyganiêcie mandatu radnego Eugeniusza WÊGRZYNA z listy Nr 3  Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD  UP oraz postanowi³a o wst¹pieniu na jego miejsce Danuty PUTRYCZ z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³a prawa do nabycia mandatu.
4. Rada Miasta Wejherowa stwierdzi³a w okrêgu wyborczym Nr 4 wyganiêcie mandatu radnego Bogdana Ludwika TOK£OWICZA z listy Nr 12  Komitet Wyborczy

Poz. 1498, 1499
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Wyborców Wolê Wejherowo oraz postanowi³a
o wst¹pieniu w jego miejsce Olgi TOMASZEWSKIEJ
z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa do nabycia mandatu.
5. Rada Gminy Puck stwierdzi³a w okrêgu wyborczym Nr 2
wyganiêcie mandatu radnego Jerzego Andrzeja TKACZYKA z listy Nr 9  Samorz¹dowe Porozumienie Gminy Puck oraz postanowi³a o wst¹pieniu w jego miejsce
Bogus³awy Marii WIRKUS z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie
utraci³a prawa do nabycia mandatu.
Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1499
UCHWA£A Nr VII/52/03
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnieñ od podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci za rok 2003
grunty stanowi¹ce drogi w gospodarstwach rolnych i lenych, sklasyfikowane na u¿ytkach rolnych i gruntach lenych, jak i niesklasyfikowane, s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoci rolniczej lub lenej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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