
Uchwala Nr 4t00NI/43/2014
z dnia 5 lutego 2014 roku

VI Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Starcza, rvynikaj4cejz planowanych i zaci4giigtych zoblwi4ril,

Na podstawie art' 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpubl icznych(Dz' tJ '22013r.po2.8852 po4nzm.),art . r9ust .2 iar t .20ust.  I  ustawy zdnia7 puldziernika 1992 r. o regionalnych izbachobrachunkolvych (Dz. rJ. 22012 r. poz.lll3 zp6in' zm')' VI Sklad orzekaiEcy Regionalnej rzby obrachunkowej w Katowicachuchwa la  conas tgpu je :

$1.

wydaje sig poqytywn4 opinig o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu GminyStarcza, wynikaj 4cej z planowan y ch i zaci4gni gtych zobowiazart.

$2.

Uchwala wchodzi w 2yciez dniem podjgcia.

Uzasadnienie:
Na podstawie przyjgtej ptzez Radg Gminy starcza Uchwaly Nr lglxXvl2[l3z dnia 30 grudnia 2013 r' w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Starcza pozmianie dokonanej uchwal4 Nr 187xXvr/14 z anii zl stycznia 2014 rw sprawie zmiany doUchwaly Rady Gminy starcza Nr l8l/xxv/l 3 zdnia 30 grudnia 2013 r w sprawiewieloletniej Prognozie Finansowej Gminy starcza na lata 2014-2019 oraz Uchwaly Nr182/xxv/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budzetu Gminy starczana2014 rokpo zmianie dokonanej uchwal4 Nr 188/XXvr/20r4 zdnia 3l styczni a 2014 r w sprawie



zmiany do uchwaly Nr 182/XXV/13 Rady Gminy Starcza z dnia 30 grudnia 2013 t w sprawie

bud2etu gminy Starcza na2014 rok, VI Sktad Orzekalqcy ustalil, co nastgpuje:

PrzedNo1onaprognoza kwoty dlugu obejmuje okres, na kt6ry zaciqgnigto i planuje sig

zaci1gnq1 zobowiqzania finansowe, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych.

PrawidlowoSi planowanej kwoty dlugu na lata 2014-2019 Sklad Orzekajqcy ocenil

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

publicznych (Dz. IJ. z 2013 r. poz. 885 z p6in. zm.), kt6ry stanowi, iZ organ stanowi4cy

jednostki samorz4du terytorialnego nie moZe uchwalii budZetu, kt6rego realizacja spowoduje,

2e dopuszczalny wskaznik splaty zadhneniaprzel<roczy Sredni4 arytmetycznqz3 ostatnich lat

wska:Znika nadwy2ki operacyjnej liczonej zuwzglgdnieniem dochod6w ze sprzedu?y maj4tku.

Warunek, o kt6rym mowa powyzej dotyczy nie tylko danego roku bud2etowego ale r6wniez

ka1dego roku nastgpujEcego po roku budZetowym. Z przeprowadzonej analizy wynika, 2e

przedloaona prognoza kwoty dlugu opracowana zostala przy spelnieniu relacji z art. 243

ustawy o finansach publicznych, stanowi4cej o mo2liwoSci splaty zobowi4zahzaliczanych do

dlugu publicznego w poszczeg6lnych latach objgtych prognoza.

W ocenie Skladu OrzekajEcego, opiniowana prognoza kwoty dlugu spelnia wymogi

ustawowe, w zwi4zku z czym otzeczonojak * sentencji.

Od niniejszej uchwaly przystuguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium

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

PRZEWODNIC24CY
VI Skladu Orzekaj4cego

c\.'1 r"r-,
mgr Miroslaw Cer

i,, rf,i0fi &ills h e;a "j rrachunkowao ,A ,  
Ka tow icach

Zesp*l w Czestochowie


