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Uchwala Nr 4200NIlL5l20I7

z dnia 17 stycznia 2017 roku

VI Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowoSci planowanej kwoty dlugu Gminy Starcza, wynikaj4cej
z planowanych i zaci4gnigtych zobowi4zari

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. 22016 r. poz. 1870), art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. I ustawy z dnia

7 pu2dziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. 22016 r. poz.56I),

VI Sklad OrzekajEcy Regionalnej lzby Obrachunkowej wKatowicach uch w ala co

nastgpuje:

$1.

Wydaje sig pozytywn4 opinig o prawidlowoSci planowanej kwoty dlugu Gminy

Star cza, wynikaj 4c ej z p I anowan y ch i zaci qgni gtych zob ow iqzan.

(r al

s ̂ 2.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie przyjgtej przez Radg Gminy Starcza uchwaly Nr 108.XV.2016

z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 i

zarzqdzenia Nr I .2017 W6jta Gminy Starcza z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie zamian w

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-202I oraz uchwaly Nr

109.XV.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budzetu Gminy Starczana2}lT rok, VI

Sklad Orzekajqcy ustalil, co nastgpuje:



Przedlohonaprognoza.kwoty dlugu obejmuje okres, na kt6ry zaciqgnigto i planuje sig

zaci4gn4c zobowipzania finansowe, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych.

PrawidlowoS6 planowanej kwoty dlugu na lata 2017-2021 Sklad Orzekaj1cy ocenil

r6wnie2 pod k4tem relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), kt6ry stanowi, i2 organ stanowi4cy jednostki

samorz4du terytorialnego nie mohe uchwalid budzetu, kt6rego realizacja spowoduje, 2e

dopuszczalny wskaZnik splaty zadluhenia przekroczy Sredni4 arylmetyczn4 z trzech ostatnich

lat wskaZnika nadwyZki operacyjnej liczonej z uwzglEdnieniem dochod6w ze sprzedu|y

maj4tku. Warunek, o kt6rym mowa powyzej dotyczy nie tylko danego roku budZetowego ale

r6wnie2 kazdego roku nastgpuj4cego po roku budzetowym. Z przeprowadzonej analizy

wynika, 2e przedlo2ona prognoza kwoty dlugu opracowana zosta\a przy spelnieniu relacji

z art. 243 ustav,ry o finansach publicznych, stanowi4cej o mo2liwoSci splaty zobowi4zah

zaliczanych do dlugu publicznego w poszczeg6lnych latach objgtych prognoza.

W ocenie Skladu Orzekaj4cego, opiniowana prognoza kwoty dlugu spelnia wymogi

ustawowe, w zwi4zku z czym orzeczonojak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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