
[Jchwala Nr 4200Nll33l20l8
z dnia 29 stvcznia 2018 roku

VI Skladu Or:zekaj4cego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowoSci planowanej kwoty dlugu Gminy Starcza,
wynikajacej z planowanych i zaci4gnrytych zobowi4zanfi

Na podstawie af' 230 ust. 4 ustalyy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publiczrych (Dr. U. 22017 r. poz 20771, art. 19 ust. 2 i art. 20 usl I ustawy z dnia
7 puidzierruka1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz U.22016 r. poz.56l)
W Sklad Orznkaj4cy Regronalnej I6y Obrachunkowej wKatowicach uch w a l a, co
nastgpuje:

s1.

Wydaje sig pozytywn4 opinig o prawrdowoSci planowanej kwoty dlugu Gminy
Starcz4 wynikal4cej z planowanych i zrci4gnigtych zobowi4zafr.

$2.

Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie przryjgtel przez Radg Gminy Starcza uchwaly Nr 157.XXry.2017
z dnia 27 grudnia}}l7 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata
2A18-2022 oraz uchwdy Nr I 56 XXIV.2O 17 z dnia 27 gru&ria 20 I 7 roku w sprawie bud2etu
Gminy Starcza na 2018 rok, VI Sklad Orzekaj4cy ustalil, co nastgpuje:

Przedlo2onapragnoza kvroty &ug., obejmuje okres, na kt6ry zaci4gnigto i planuje sig
zaci1gn1c zobowr4zanria finansowe, co jest zgodne z afi. 227 usl 2 ustawy o finansach
publicznych.



PrawidowoS6 planowanej kwoty dlugu na lata 2018-2020 Sklad Onekaj4cy ocenil

rowniez pod k4tem relacji z arl. 243 usta\ y z &tia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicmych (Dz. U. 22017 r. Wz. 2A77), kt6ry stanowi, i2 organ stanowi4cy jednostki

samorz4du terytorialnego nie moze uchwalii budZetu, kt6rego realizacja spowoduje, ze
dopuszczalny wskazrik splaf zadlvireniaprzekroc4r Sre&ri4 arytmelycnt4 ztrzech ostatnich
lat wskaznika nadwyi:ki operacyjnej liczonej z uwzglgdnieniem dochod6w ze sprzeduiry
mE4tku. Warunelq o kt6rym mowa poqyzej dotyczy nie tylko danego roku budZetowego ale
r6wnie2 kazdego roku nastgpujqcego po roku budZaowym. Z przeprowadzonej analizy
wynika 2e przedloinna prognoza kr roty &ugu opracowana zostala prry spetnieniu relacji
z art. 243 ustawy o finansach publiczrych, stanowiqcej o mozliwo5ci splaty zobowi4zan
zaliczanych do dtugu publicznego w poszczeg6lnych latach objEtych prognoz4.

W ocenie Skladu Orzekaj4cego, opiniowanaprognoTa kv'oty dlugu spelnia vvymogr

ustawowe, w zwiqzku z czym orzeczono j ak * sentencj i.

Od niniejszej uchwaly przrysluguje odwolanie do petnego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej wKalowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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