UCHWAŁA NR CCXLVI.477.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stare Czarnowo
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Anna Suprynowicz
– Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk
– Członek
3. Hanna Barańska
– Członek
pozytywnie
opiniuje prawidłowość kwoty długu Gminy Stare Czarnowo.
Uzasadnienie
Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028
wpłynęła do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 1 lipca 2019 r.
Przedmiotowa uchwała zwiększyła kwotę długu Gminy w latach 2019-2024 o dług
spłacany wydatkami. Ustalona tą uchwałą wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 określa kwotę długu na koniec poszczególnych lat budżetowych, aż do
całkowitej spłaty zadłużenia oraz relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o
prawidłowości planowanej kwoty długu.
Wydając niniejszą opinię, Skład Orzekający zwraca uwagę na nowelizację ustawy o finansach publicznych, dokonaną ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500), która zakłada m.in.
zmianę sposobu obliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych począwszy od roku 2020. Tym samym zaleca się monitorowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego
zdolności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych ww. ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r.
Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych,
podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.).
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni
od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

