UCHWALA NR CDLXIIL878.2018
SKLADU ORZEKAJ^CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 7 grudnia 20 18 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Choszczno na lata 2019-2033.
Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w skladzie:
1) Krystyna Gozdzik - Przewodniczqca
2) Katarzyna Korkus - Czlonek
3) Anna Suprynowicz - Czlonek
pozytywnie
opiniuje przedlozony projekt uchwaly o wieloletniej prognozie fmansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033, z uwagq zawartq w uzasadnieniu.
Uzasadnienie

Projekt uchwaly dotyczqcej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na
lata 2019-2033, przedlozony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania opracowany zostal na okres splaty zobowiqzan, przewidziany przepisem art. 227

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze
zm.). Do wieloletniej prognozy dolqczono objasnienia przyj^tych wartosci, wymagane art.
226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, a takze zal^cznik dotyczqcy planowanych
przedsi^wzi^c z wyszczegolnieniem wszystkich elementow przewidzianych w art. 226 ust.
3 ustawy.

Wartosci przyj^te w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie, zgodne sq w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu,
co wypelnia dyspozycj^ art. 229 cyt, ustawy.
Przedlozony prqjekt okresla dla kazdego roku budzetowego wszystkie elementy vvymagane art. 226 ust. 1 cyt. ustawy o fmansach publicznych, w szczegolnosci relacje, o kto-

rych mowa w art. 242-244. We wszystkich latach obj^tych prognozq projekt przewiduje
spelnienie warunkow uchwalania budzetu okreslonych przepisem art. 242 ustawy o finan-

sach publicznych, w mysl ktorego planowane wydatki biez^ce nie mogq bye wyzsze niz
planowane dochody biezqce powi^kszone o nadwyzk^ budzetowq z lat ubieglych i wolne
srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy, a takze zachowanie relacji okre-

slonej przepisem art. 243 cyt. ustawy, reglamentujqcej wysokosc splaty zadluzenia przez
jednostk? samorzqdu terytorialnego, w calym okresie obj^tym prognoz^.
Ze wzgl^du jednak na wykazan^ dla roku 2019 niewielkc} roznic^ pomi^dzy wskaznikiem planowanej splaty zadluzenia (poz. 9.4) a dopuszczalnym wskaznikiem splaty
uwzgl^dniaj^cym przewidywanie wykonanie budzetu roku 2018 (poz. 9.6.1), wynoszqcq zaledwie 0,2 pkt procentowego, Sklad Orzekaj^cy podnosi w tym miejscu - zaznaczone takze
w opinii do projektu budzetu - ryzyko niezachowania we wskazanym roku budzetowym relacji z art. 243 cyt. ustawy, jakie wiqze si? z ewentualnym niewykonaniem prognozowanych
wartosci. Ryzyko to jest znaczne z uwagi na wysok^ wartosc dochodow ze sprzedazy ma-

jqtku, ktorych uzyskanie z istoty rzeczy nie jest pewne, a ktorych ani w projekcie prognozy
ani w uzasadnieniu do projektu budzetu blizej nie okreslono. Powyzsze rodzi koniecznosc
uzupelnienia objasnieri przy uchwalaniu prognozy finansowej albo zmiany prognozowanych
wartosci.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcego, zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, przysluguje prawo odwoiania do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia jej dor^czenia.
Niniejsza opinia, na podstawie art. 230 ust. 3 w zw. z art. 246 o finansach publicz-

nych, podlega publikacji 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, ze zm.).
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