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Uchwala Nr 4200Nlllll20l9
z dnia 23 stycznia 2019 roku

VI Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowoSci flanowanei liiwoty dlugu Gminy Starcza vrynikaj4cej
z planowanych i zrei{gmlgtych torbowiryrrfl

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publiczrych (Dz. U. 22017 r. poz 2077 z poin. zrn.) w zwi4zku z afi. 7 ustawy
z &tia 14 gru&ria 2018 r. o znianie ustauy o finansach publianych oraz niekt6rych ustaw
(Dz. U.22018r.r l l lz-.2500) orazafi.  19ust.2iart20ust I ustawy zdniaTpuhdziemlka
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 22016 r. poz. 561 ze zm.) VI Sklad
Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej wKatowicach uch w a I a, m nastgpuje:

$1.

Wydaje sig pozytywn4 opinig o prawidowo3ci planowanej kwoty dlugu Gminy
Starcz4 wynikEacej z planowanych i zaciqgnierych zobowi4zaf.

$2.

Uchwda wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie przyjQtej przez Radg Gminy Starcza uchwd Nr 28.Itr.2018 z dnia
28 grudnia 2018 r. wsprawie wielolefiiej prognozy finansowej Gminy Starcza na lata
2019-2023 i uchwaty Nr 31.IV.20I9 z dnia 15 styczria 2019 roku w sprawre zniany
Wielolefrriej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023 oraz uchwaly
Nr 27.Itr.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budietu Gminy Starcza na 2019 rok
wraz z uchwd4 Nr 30.IV.2019 z dnia l5 stycznia 2Ol9 r. w sprawie znian w bud2ecie gminy
Starcza na20l9 roh VI Sklad Orzek4j4cy ustalil, co nastgpuje:



Przedlo2ona prognoza kuoty &ugu obejmuje okres, na ktory zaciqgnigto i planuje sig

zacignqt, zobowrqzania finansowe, co jest z,godne z art. 227 ust. 2 ustarry o finansach
publicmych.

Prawidowo66 planowanej kwoty &ugu na lata 2Ol9-2O23 Sklad Orzek{acy ocenil
r6wnie2 pod kqtem relacji z art. 243 ustawy z &ria 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicmych, kt6ry stanowi, i2 organ stanowiqcy jednostki samorz4du terytorialnego nie moze
uchwalid budZetu, kt6rego realizacja spowodujg ze dopuszczalny rrskainik splaty za&uircrua
prz.ekraczy Sredni4 arytmetyczn4 z trzah ostdrich lat uskazrika nadwyifti operacyjnej
liczonej z uwzglgdnieniem dochod6w ze sprzedruiry maj4tku Wanrnek, o kt6rym mowa
polvyzej doryczry nie tylko danego roku budietowego, de r6wnie2 kazdego roku
nastgpuj4cego po roku budZetowym. Z przryrowadzonej analizy wynika ire przndlo?nna
prognoza kwoty dlog., opracowana zostda przry spelnierriu rdacji z art. 243 ustawy

o finansach publiczrych, stanowiqqej o mozliwo$ci splaty rcbowi4zan zahczanych do dlugu
publiczrego w poszczegolnych latach objqtych prognoz+

W ocenie Sktadu OrzekajEcego, opiniowanaprognoz-a kurcty dtrg,r spetnia wymogt

ustawowe, w zwiqgku z czym orzrc,znno jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly przysluguje odunlanie do petnego skladu Kolegrum
Regionalnej Izby Obrachrnkowej wKatowicach, w terminic t4 dni od datv jej dorgczenia

PRZEWODNTCZilry
YI Skhdu Ozekaj4cego
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