UCHWALA NR XXI.43.2019

SKLADU ORZEKAJ4CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
11 stycznia 2019 r
w sprawie wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego wykazanego w uchwale budzetowej Gminy Choszczno na 2019 r.
Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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) Sldad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sldadzie:
1) Krystyna Gozdzik - Przewodniczqca
2) Dawid Czesyk - Cztonek
3) Anna Suprynowicz - Cztonek
po rozpatrzeniu uchwaly budzetowej Gminy Choszczno na 2019 r,
pozytywnie
opiniuje mozliwosc sfinansowania przedstawionego deficytu budzetu.
Uzasadnienie

W uchwale Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 gmdnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia budzetu Gminy Choszczno na rok 2019 zaplanowano deficyt
w wysokosci 272 411,00 zl. Jako wyl^czne zrodlo polu-ycia deficytu zaplanowano przychody z pozyczek i l<redyt6w na rynku krajowym. Wskazane zrodto polaycia deficytu budzetowego przewidziane zostalo w art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o fmansach publicznych.

Budzet i wieloletnia prognoza fmansowa, uwzgl^dniajqca opisany wyzej deficyt oraz
zwiqzane z nim przychody i rozchody, wykazuj^ zachowanie relacji okreslonych w art.242244 ustawy o finansach publicznych i tym samym spelniaj^ ustanowione w tych przepisach
wamnki uchwalenia budzetu i wieloletniej prognozy fmansowej.
Majqc powyzsze na uwadze Sldad Orzekaj^cy pozytywnie ocenia mozliwosc sfinansowania deficytu budzetu zaplanowanego na 2019 r., o ile pozostale wartosci budzetu wykonane zostanq na zblizonym do planowanego poziomie, co dotyczy w szczegolnosci do-

chodow ze sprzedazy majqtku, ktorych uzyskanie z istoty rzeczy nic jest gwarantowane, a
ktore zaplanowano na duzo wyzszym poziomie niz dotychczas osi^gane dochody z tego tytulu, tj. na poziomie 9 770 000,00 zl. Nieuzyskanie dochodow z tego tytulu maze skutkowac
naruszeniem relacji w biezqcym roku budzetowym (w ktorym roznica pomi^dzy wskaznikiem planowanej splaty zadluzenia a dopuszczalnym wskaznikiem splaty, uwzgl^dniaj^cym
przewidywanie wykonanie budzetu roku 2018, wynosi zaledwie 0,2 pkt procentowego), jak
rowniez w dalszych latach, w ktorych zaplanowano spht? zobowi^zan zaciqganych na pokrycie zaplanowanego w tym roku deficytu budzetu.
Od niniejszej uchwaly Sldadu Orzekaj^cego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, sluzy odwohnie do Kolegium Izby
wterminie 14 dni od dniajej dor^czenia.

Niniejsza opinia, na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, podlega publikacji w terminie 7 dni od dniajej otrzymania, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (Dz. U. z
2018r.poz. 1330, zezm.).
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