UCHWALA XXI.42.2019

SKLADU ORZEKAJ^CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie wydania opinii o prawidtowosci planowanej kwoty dlugu Gminy
Choszczno

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 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 fmansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Sklad
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1) Krystyna Gozdzik - Przewodnicz^ca
2) Dawid Czesyk - Czlonek
3) Anna Suprynowicz - Czlonek
po rozpatrzeniu uchwal Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r.: Nr
III/19/2018 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Choszczno na rok 2019 oraz Nr
III/20/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy fmansowej Gminy Choszczno
nalata2019-2033
pozytywnie
opiniuje prawidlowosc planowanej kwoty dlugu Gminy Choszczno.
Uzasadnienie
Kwota dlugu zaplanowana w wieloletniej prognozie fmansowej Gminy
Choszczno na lata 2019-2033 wynika z wczesniejszych zobowi^zan Gminy oraz z planowanych do zaci^gni^cia w okresie obj^tym prognoz^ zobowi^zan zaliczanych do tytutow dhiznych wliczanych do panstwowego dtugu publicznego, tj. kredytow, pozyczek

lub emisji obligacji.
Prognoza kwoty dlugu, stanowi^ca element wieloletniej prognozy finansowej
Gminy, zostala sporzqdzona na ol<res calkowitej sptaty dlugu zgodnie z art. 227 ust. 2
ustawy o fmansach publicznych. Planowana kwota dtugu w poszczegolnych latach budzetowych zostata wyliczona prawidlowo.
Wartosci przyj^te w wieloletniej prognozie finansowej wskazuj^ na zachowanie
we wszystkich latach budzetowych obj^tych prognoz^ relacji okreslonej w art. 243
ustawy o fmansach publicznych, reglamentujqcej wysokosc sptaty zadluzenia w poszczegolnych latach.

Uwzgl^dniajqc powyzsze, Sldad Orzekaj^cy postanowil wydac pozytywn^ opini^
o prawidlowosci planowanej kwoty dtugu.

Ze wzgl^du jednak na wyst^pujqc^ w roku 2019 niewielk^ roznic? pomi^dzy
planowanym wskaznikiem sptaty zadhizenia a wskaznikiem dopuszczalnym, uwzgl^dniaj^cym przewidywanie wykonanie budzetu roku 2018, wynosz^c^ zaledwie 0,2 pkt
procentowego, Sklad Orzekaj^cy sygnalizuje w tym miejscu - podobnie jak uczynil to
w formie zastrzezenia w opiniach dotyczqcych projektow uchwaly budzetowej i uchwa}y o wieloletniej prognozie fmansowej - ryzyko niezachowania w biez^cym roku budzetowym relacji z art. 243 cyt. ustawy, j aide wiqze si? z ewentualnym niewykonaniem
prognozowanych wartosci. Ryzyko to dyktowane jest rnalc^ rozbieznosciq pomi^dzy
planowanym a dopuszczalnym wskaznikiem sptaty zadtuzenia, a takze wysok^ wartosciq dochodow ze sprzedazy majqtku, ktorych uzyskanie z istoty rzeczy nie jest gwarantowane, a ktore zaplanowano na duzo wyzszym poziomie niz dotychczas osi^gane do-

chody z tego tytuhi, tj. na poziomie 9 770 000,00 zl, W objasnieniach do wieloletniej
prognozy fmansowej nie ola-eslono charakteru planowanych do sprzedazy niemchomo-

sci, co odnosi si? w szczegolnosci do nieruchomosci o najwi^kszej wartosci 6 000 000
zt, ktora nie zostala rowniez wyszczegolniona w ostatniej informacji o stanie mienia
(zawieraj^cej m. in. wykaz nieruchomosci przygotowanych do sprzedazy), wyjasniono
jednak, iz wszystkie wymienione w objasnieniach nieruchomosci przygotowane s^ do
sprzedazy pod wzgl^dem formalno-prawnym. Wplyw na ryzyko niezachowania relacji z
cyt. art. 243 wywiera takze okolicznosc, iz w ubieglych latach budzetowych (20132017) dochody ze sprzedazy maj^tku, mimo iz planowane byly na nizszym, w miar?
wyrownanym poziomie, wykonane zostafy znacznie ponizej planu - przeszlo o milion

zk»tych. Niewykonanie dochodow ze sprzedazy maj^tku w zaplanowanej wysokosci
moze rowniez wplyn^c na niezachowanie analizowanej relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach budzetowych, co rzutowac b^dzie na ocen?
prawidlowosci kwoty dlugu, ktora determinowana jest przede wszystkim zachowaniem
narzuconych ustawq relacji.

Niniejsza uchwala Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu 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.).
Od opinii Skladu Orzekajqcego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyzej wymienionej
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, sluzy odwolanie do Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia dor^czenia niniejszej uchwaly.
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