UCHWAŁA NR X.11.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Krystyna Goździk
– Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk
– Członek
3. Anna Suprynowicz
– Członek
po rozpatrzeniu przyjętej przez Gminę Międzyzdroje zmiany wieloletniej prognozy finansowej
pozytywnie
opiniuje prawidłowość kwoty długu Gminy Międzyzdroje.
Uzasadnienie
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z
dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 wpłynęła do Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Szczecinie w dniu 27 grudnia 2018 r.
Wymieniona uchwała określa kwotę długu na koniec poszczególnych lat budżetowych – aż do całkowitej spłaty zadłużenia oraz relacje, o których mowa w art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Planowana kwota długu w
poszczególnych latach budżetowych została wyliczona prawidłowo. Uwzględnia ona
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz spłatę z wydatków budżetu podwyższonej w bieżącym roku budżetowym kwoty długu, związanej z zawarciem umów
sprzedaży, w których cena uiszczana przez jednostkę została rozłożona na wieloletnie
raty.
Na ocenę prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, oprócz oceny wykazanych w prognozie tytułów dłużnych, składa się także
ocena sposobu spłaty zadłużenia, w szczególności dokonywana przez pryzmat relacji, o
której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, reglamentującej wysokość
spłaty zadłużenia w poszczególnych latach budżetowych. Na podstawie analizy uchwalonych w prognozie wartości Skład Orzekając stwierdza, iż we wszystkich latach budżetowych objętych wieloletnią prognozą finansową Gminy relacja określona w powołanym art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię
o prawidłowości planowanej kwoty długu.
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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
Krystyna Goździk

