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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
Szczecinie
ZESPÓŁ ZAMtEJSCOWY W KOSZALINIE

UCHWAŁA NR LIII.319.Z.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidlowości planowanej kwoty diugu Powiani Koszalińskiego
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obra
chunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi
nansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obra
chunkowej w Szczecinie, w osobach:
Przewodniczący
1. Marek Dulewicz
Członek
2. Jolanta Włodarek
Członek
3. Dawid Czesyk
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po rozpatrzeniu uchwały Nr XL/363/1 8 Rady Powiatu W Koszalinie z dnia 27 czerwca 2018 r. w spra
wie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ko
szalińskiego na lata 2018-2026, wyraża
opinię pozytywną
o prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnię
cia zobowiązań dłużnych”, zgodnie z uzasadnieniem.
Uzasadnienie
Uchwalą Nr XL/363/1 8 Rada Powiatu w Koszalinie dokonała zmiany wieloletniej prognozy
finansowej polegającej m.in. na zwiększeniu dochodów i wydatków i tym samym zwiększenie defi
cytu budżetu oraz zmianie przychodów. Zmiana spowodowała zwiększenie zadłużenia jednostki (o
500 000,00 zł z tytułu zwiększenia emisji obligacji), co stanowiło podstawę do wydania przez Skład
Orzekający opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, z uwzględnieniem wprowadzonych
zmian. Zmianie uległy również prognozowane rozchody w 2023 r. oraz prognozowane kwoty długu
wiatach 2018-2022. Biorąc pod uwagę:
wielkość zadłużenie na koniec 2017 r. wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z;
planowane przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych na lata 2018-2026;
planowane rozchody i wydatki z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2018-2026,
należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.
Kwota ta na koniec 2018 r. wynosi 15 500 000,00 zł. Począwszy od 2019 r. dług sukcesywnie
maleje, osiągając poziom zerowy w 2026 r. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego, została zatem sporządzona na okres całkowitej spłaty
długu, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Na opinię o prawidłowości p]anowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, oprócz
oceny wykazanych w prognozie tytułów dłużnych oraz sposobu spłaty zadłużenia, składa się w szcze
gólności ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ograniczająca wy
sokość spłaty zadlużenia w poszczególnych latach budżetowych.
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Analizując przedłożone dokumenty Skład Orzekający stwicrdza, iż w latach 2018-2026
relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa w powoła
nym art. 243 tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami i dyskontem do
dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobo
wiązań obliczonego na podstawie powołanego wyżej przepisu.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawi
dłowości planowanej kwoty długu.
Niniejsza opinia, na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, podlega
pubłikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie o do
stępie do informacji publicznej2.
Zgodnie z art. 20 ust. ł ustawy o regionałnych izbach obrachunkowych od uchwały Składu
Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcze
cinie, w terminie ł4 dni od dnia doręczenia uchwały.
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Przewodnicz
Marek z
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s Orze ającego
wicz

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.).

