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' SlC^ADlU bRZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 10 gmdnla 2019 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie uchwaty o wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Choszczno na lata 2020-2034
Na podstawie art. 13 plot 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r,
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2137) Sldad OrzekaJE}cy Regionalnej
Izby Obrachmikowej w Szczecinie w sktadzie:
I) Krystyna Gozdzik - Przewodnicz^ca
2) Katarzyna Korlcus - Czlonek
3) Anna Suprynowicz — Czlonek
pozytywnic
opiniuje przecUozony projekt uchwaty o wieloletniej progiiozie finansowej Gminy Choszczno na
lata 2020-2034.
Uzasadnienie
ProJekt uchwaly dotycz^cej wieloletiii^j prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata
2020-2034, przedlozony Regionalnej Izbie ObrachuiAowej w Szczecinie eelem zaopiniowania
opracowany zostal na olu-es sptaty zobowi^zan, przewidziany przepisem art. 227 ustawy z dnia
27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). Do wleloletniej
prognozy dol^czono objasnienia przyj^tych wartosci, wymagane art, 226 ust. 2a ustawy o finausach
publicznych, a takze zal-^cznik dotyczqcy planowanych przedsi?wzi$6 z wyszczegolnieniem
Wszystikich element6w przewidzianych w art. 226 list. 3 ustawy,
Przedtozony projekt okresla dla kazdego roku budzetowego wszystkie elementy wymagane
art. 226 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publiGznych, w szczegolaosci relacje, o ktorychmowaw art.

242-244 ustawy o finansach publicznych. We wszystldch latach obj?tych prognozq projekt
wykazuje spelnienie warunkow uchwalania budz;etu Qkreslonych ww. przepisami,
reglamentuj^cymi stosunek dochodow biezqcych do wydatkow biezqcych oraz wysokosc splaty
zadluzema.

Zala-es upowaznien projeklowanych dla organuw)rkonawQzego nie budzi zastrzezeii,
Warto^ci przyj^te W wieloletniej prognpzie finansowej i budzecie, zgodne sq w zakresie
wynilai budzetu i zwi^zanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dhigu, co wypelnia
dyspozycj$ art. 229 cyt. ustawy.
Bior^c powyzsze pod uwag^ Sldad Orzekajqcy poz^ywiiie opiniuje przedtozony projekt
uchwaly o wieloletniej prognozie finaiisowej,
Od niniejszej uchwaly Sk}adu Orzekajq.cegp, zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy
o regional nych izbach obrachunkQwych, przyshiguje prawo odwolania do Kolegium Izby
w terrninie 14 dni od dnia jej dor^czenia,
Niniejsza opinia, na podstawie art. 230 ust. 3 w zw, z art. 246 o finansach publicznych,
podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadgch okreslonych w ustawie z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (Dz. U.z 2019 r. poz, 1429).
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