UCHWAŁA NR CCXXIX.447.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w budżecie Miasta Stargard na 2018 rok
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561)
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Katarzyna Korkus
– Przewodnicząca
2. Hanna Barańska
– Członek
3. Dawid Czesyk
– Członek
po rozpatrzeniu uchwały Nr XLII/450/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 maja
2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018,
pozytywnie
opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr XLII/450/2018 Rada Miejska w Stargardzie dokonała zmian budżetu skutkujących zwiększeniem deficytu budżetowego o 1 557 000 zł, tj. do kwoty 30 267 832 zł. Jednocześnie dokonano zmiany § 3 uchwały budżetowej wskazując, iż przedmiotowy deficyt zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
 emisji papierów wartościowych (27 500 000 zł),
 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (350 000 zł),
 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych (2 417 832 zł).
Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem
art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość.
Na podstawie sprawozdań statystycznych Skład Orzekający ustalił, iż Miasto dysponuje
w bieżącym roku budżetowym wolnymi środkami, o których mowa wyżej, w wysokości wystarczającej na pokrycie planowanego deficytu.
Z uchwały Nr XLII/449/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033, uwzględniającej wskazane wyżej przychody zwrotne wynika, iż zapewniono zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym
okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
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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.
Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Katarzyna Korkus

