
UCHWAŁA  NR  174/V/2007 
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  

z dnia 21 grudnia 2007r. 
 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz 
prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Gdyni. 
 
 Na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 
października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 
55, poz. 577 z późn. zm.) 
skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach: 
 
1) Tadeusz Jeżowski   - przewodniczący 
2)    Henryk Ledóchowski  - członek 
3)    Alicja Śrubkowska  - członek 
 
stwierdza, co następuje: 
 
 
  W dniu 15 listopada 2007r. wpłynęło do tutejszej Izby pismo Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 15 listopada 2007 r. przedkładające projekt budżetu miasta 
Gdyni. W załączonym do pisma projekcie budżetu Prezydent przesłał projekt 
uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informację o stanie mienia 
komunalnego i prognozę długu. 

Powyższy projekt określa budżet wynoszący po stronie dochodów 
873.131.299 zł, zaś po stronie wydatków 1.037.040.026 zł, wobec czego deficyt 
wyniósł 163.908.727 zł. Planowany deficyt zaplanowano pokryć kredytem 
długoterminowym w wysokości 198.000.000 zł, przy czym pozostała część 
planowanego kredytu przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.  
 Ze względu na to, że zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) deficyt 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty, między innymi, 
przychodami pochodzącymi z kredytów, skład orzekający stwierdził, że planowany 
sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem. 
 Dołączona do projektu budżetu prognoza długu miasta Gdyni została 
sporządzona do 2015 roku. W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono 
przewidywane w 2008r. przychody z tytułu kredytów i pożyczki, jak też 
przewidywane wielkości spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji oraz 
należnych odsetek z tych tytułów w latach 2008-2015. Z dokumentu tego wynika, 
że: 
− prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami 

wynosić będą w 2008r.- 55.825.949 zł. Kwota ta stanowić będzie 6,39 % 
planowanych na 2008 rok dochodów gminy. W latach następnych łączne 
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kwoty spłat z powyższych tytułów przekracza nieznacznie zaplanowaną kwotę 
z roku 2008, 

− prognozowana kwota długu na koniec 2008r. wyniesie 308.000.000 zł, co w 
stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 35,28 %. W 
latach następnych, w związku z planowanymi spłatami rat kredytów i 
pożyczek, kwota długu ulegać będzie sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do 
całkowitej ich spłaty w 2015 roku. 

 Na podstawie danych zawartych w prognozie długu skład orzekający uznał, 
że zachowane zostały wymogi zawarte w art. 169 i 170 ustawy o finansach 
publicznych w odniesieniu do budżetu na 2008 rok oraz stwierdził, że 
prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie powyższych przepisów przy 
uchwalaniu i wykonywaniu budżetów lat następnych. 
 
 Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

 


