UCHWAŁA NR LXX yII.391.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie wydania opinii do projektu uchwa ły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdwin
Na podstawie art. 13 pkt 3 W Zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Sk ład Orzekaj ący Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Jolanta Kuźmicka
— Przewodnicząca
2. Marcin Binaś
— Członek
Członek
3. Marek Dulewicz
pozytywnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata
2021-2025.
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2021 - 2025, przed łożony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania,
opracowany został na okres spłaty długu i realizacji zaplanowanych przedsi ęwzięć, zgodnie z wymogami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze
zm.), zwanej dalej ustaw ą. Do wieloletniej prognozy do łączono objaśnienia przyj ętych wartości, wymagane przepisem art. 226 ust. 2a ustawy, a tak że załącznik dotyczący planowanych przedsi ęwzięć z wyszczególnieniem wszystkich elementów przewidzianych w art. 226 ust. 3 ustawy. Warto ści przyj ęte w
projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie bud żetu są zgodne w zakresie wyniku bud żetu i
związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz d ługu, co wypełnia dyspozycję art. 229 ustawy.
Projekt wieloletniej prognozy finansowej okre śla dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy
wymagane art. 226 ust. 1 ustawy, w szczególno ści relacje, o których mowa w art. 242-244.
We wszystkich latach obj ętych prognozą projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu
określonych przepisem art. 242 ustawy, w my śl którego planowane wydatki bie żące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bie żące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
a także zachowanie relacji okre ślonej przepisem art. 243, reglamentuj ącej wysokość spłaty zadłużenia
przez jednostk ę samorządu terytorialnego, w całym okresie obj ętym prognozą. Zakres upoważnień projektowanych dla organu wykonawczego nie budzi zastrze żeń.
Od opinii Składu Orzekaj ącego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia dor ęczenia niniejszej uchwały.
Niniejsza opinia, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3 w zwi ązku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429).
Przewodnicz ąca Składu Orzekającego
(-) Jolanta Kuźmicka
/podpisano kwalifikowanym podpisem elek żroniczny/

