UCHWALA NR CCCXXVII.572.2018

SKLADU ORZEKAJ^CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dma 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu
przedstawionego w budzecie Gminy Choszczno na rok 2018
Na podstawie art. 13 pkt 10 w zwi^zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561)
oraz art. 246 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dma 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pozn. zm.)2 Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Hanna Baranska - Przewodnicz^ca
2. Katarzyna Korhis - Czlonek

3. DawidCzesyk - Czlonek
po dokonaniu analizy uchwaty budzetowej Gminy Choszczno na rok 2018, przedlozonej
Izbie w dniu 21 sierpnia 2018 r., wyraza
opini^ pozytywnq
o mozliwosc sfmansowania deficytu
Uzasadnienie

Uchwat^ Nr XLIII/306/2018 Rada Miejska w Choszcznie w dniu 17 sierpnia
2018 r. dokonata zmian w budzecie, w wyniku ktorych zwi?kszono zaplanowane wydatki

o kwot? 1 300 000 zt (do wysokosci 112 019 954,73 zt) przy dochodach planowanych w
wysokosci 102 843 144,73 zl (bez zmiany).
Powyzsze spowodowato wzrost deficytu Gminy do kwoty 8 176 810,00 zl
(o 1 300 000,00 zl). Jako zrodlo pokrycia deficytu wskazano przychody pochodz^ce z zaci^ganych kredytow i pozyczek oraz obligacji komunalnych.
Wskazane zrodta sfmansowania deficytu mieszcz^ si? w katalogu okreslonym
art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w petni pokrywajqjego wysokosc.
Przywolan^ uchwa^ Rada Miejska zaplanowata przychody budzetu w wysokosci
ogolem 11216 000 zl, w tym z pozyczek i kredytow zaci^ganych na fmansowanie zadan
realizowanych z udziatem srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej

(816 000,00 zl), zaci^ganych na rynku krajowym (1 300 000,00 zt), wyemitowanych obligacji komunalnych (9 000 000,00 zl) oraz ze splat pozyczek i kredytow udzielonych
z budzetu jednostki samorz^du terytorialnego (100 000,00 zt). Rozchody budzetu zaplanowane zostafy w wysokosci ogolem 3 039 190,00 zl, w tym na splaty pozyczek otrzy-

' dalej: ustawa o regionahiych izbach obrachunkowych
2 dalej: ustawa o finansach publicznych

manych na fmansowanie zadan realizowanych z udziatem srodkow pochodzqcych z bu-

dzetu Unii Europejskiej (1 502 000,00 zl), otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow
(737 190,00 zl), wykup wyemitowanych obligacji komunalnych (700 000,00 zl)
oraz na udzielone z budzetu pozyczki (100 000,00 zt).
Z wieloletniej prognozy finansowej Gminy3,'uwzgl?dniaJ4cej ww. przychody wynika, ze zapewniono zachowanie relacji, o ktorej mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w cafym okresie obj^tym prognozq, co wskazuje na mozliwosc splaty zaci^gni^tych w latach ubiegtych zobowi^zan oraz finansowanie planowanego deficytu.
Na podstawie danych zawartych w wymienionych dokumentach stwierdzic nalezy,
ze w 2018 r. planowane wydatki biez^ce nie s^ wyzsze od planowanych dochodow biez^cych.

Bior^c powyzsze pod uwag? Sklad Orzekaj^cy ocenil, iz wskazane w uchwale budzetowej zrodla sfinansowania deficytu planowanego na rok 2018 sq prawnie dopuszczalne i mozliwe do pozyskania.
Od opinii Skladu Orzekaj^cego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, stuzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie

14 dni od dnia dor^czenia niniejszej uchwafy.
Niniejsza opinia Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o fmansach publicznych podlega opublikowaniu
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
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