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VI Skladu Orzekaj4cego Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia3 lutego 2021r.

w sprawie opinii o prawidlowo5ci planowanej kwoty dlugu Gminy Starcza wynikaj4cej

z planowanych i zaciqgnigtych zobowiqztfir.

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

(Dz. U. 22019 r. poz.869 zp6fot. zm.), art.19 ust,2 iart-20 ust. I ustawy zdnia

7 pa2dzierntka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. U. z 2Al9 t. rnlz. 2137) VI Sklad

Orzekaj4cyRegionalnejlzbyObrachunkowejwKatowicachuchwala,conastgpuje:

$1.

Wydaje sig pozytywn4 opinig o prawidlowoSci planowanej kwoty dlugu Gminy Starcza wynikaj4cej

z planowanych i zaci4gnigtych zobowiqzah.

$2.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie przyjgtej przez Radg Gminy Starcza uchwaty 156.XXI.2020 zdnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza nalata 2021-2025 zmienionej
uchwalq Nr 163.XXII.2021 z dnia27 stycmia202l r. zmieniaj4cej uchwalg w sprawie WPF Gminy
Starcza na lata 202I-2025 oraz uchwaty Nr 157.WI.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
bud2etu Gminy Starcza na202I rok, VI Sklad Arzekaj4cy ustalil, co nastgpuje:

Przedlo2ona prognoza kwoty dtugu obejmuje okres, na kt6ry zaci4gnigto i planuje sig

zaci4gnqt, zobowiqzania finansowe, co jest zgodne z wt.227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

PrawidlowoSd planowanej kwoty dtugo na lata 2021-2025 Sklad Orzekaj4cy ocenil r6wnie2 pod

k4tem relacji z art- 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Relacja, o kt6rej mowa powy2ej dotyczy nie tylko danego roku budZetowego ale r6wnie2

ka2dego roku nastgpuj4cego po roku budZetcwyrn. Zprzeprowa&onej analizy wynika,
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2e przedlohona prognoza kwoty dlugu opracowana zostala przy spelnieniu wymaganej

ustawowo relacji, stanowi4cej o'mozliwoSci splaty zobowiqzafi zaliczanych do dtugu

publicznego w poszczeg6lnych latach objgtych prognozg.

W ocenie Skladu OrzekajEcego, opiniowana prognoza kwoty dtugu spehria wymogi ustawy

o finansach publicznych, w zwi4zku z crym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwatry przystuguje odwolanie do pelnego skladu Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodn icz4cy YI Skladu Orzekaj qcego

Miroslaw Cer
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