UCHWALA NR CXCIV.368.2019

SKLADU ORZEKAJ^CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z clnia 29 maja 2019 r.
w sprawie wydania opinii o mozliwosci sfinansowania det'icytu budzctovvego Gminy
Choszczno planowanego na 2019 rok
Na poclstawie art. 246 ustawy z clnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustavvy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.), po rozpatrzeniu uchwaly
budzetowej, Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sklaclzie:
1. Krystyna Gozclzik - Przevvoclniczqca
2, Hanna Baranska - Czlonek
3. Katarzyna Korkus -Czlonek

pozytywnic
opiniuje mozliwosc sfinansowania deficytu budzetowego Gminy Choszczno planowanego na
2019 rok.
Uzasadnienie

Uchwala Nr VII/55/2019 Racly Miejskiej w Choszcznie z clnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budzetu Gminy Choszczno na rok 2019 wplyn^la do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 6 maja 2019 r.
W wyniku zmian budzetu dokonanych przedmiotovvq uchwalq zwi^kszony zostal deficyt
budzetu planowany na 2019 r. Z uchvvaly budzetowej wynika, iz zrodlem pokrycia deficytu b^dq
przychody ze sprzedazy papierow wartosciovv)'ch. Wskazane zrodlo pokrycia deficytu
budzetowego okreslone zostalo zgodnie zprzepisami art. 217 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych,
Uchwala budzetowa oraz uchwala o wieloletniej prognozy fmansowej, uwzgl^dniajqce
opisany wyzej deficyt oraz zwiqzane z nim przychody i rozchocly budzetu, uchvvalone zostaly
zgodnie z przepisami art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.
Majc^c powyzsze na uwadze Sklacl Orzekajqcy pozytyvvnie ocenia mozlivvosc
sfinansowania deficytu budzetowego planowanego na 2019 rok.
Od opinii Skladu Orzekajc)cego, zgoclnie z art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, sluzy odwolanie do Kolegium Izby w terminie 14clni od dnia dor^czenia
niniejszej uchwaly,
Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o fmansach publicznych, podlega
opublikowaniu w terminie 7 dni ocl clnia jej otrzymania, na zasadacli okreslonych w ustawie z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (Dz. U. z 201 8 r. poz. 1330, ze zm.).
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