UCHWAŁA NR XLVII.142.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nowogródek
Pomorski
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Krystyna Goździk
– Przewodnicząca
2. Dawid Czesyk
– Członek
3. Katarzyna Korkus
– Członek
po rozpatrzeniu uchwał Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2021 r.:
Nr XXIII/137/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021
i Nr XXIII/138/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek
Pomorski na lata 2021 – 2031
pozytywnie
opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Nowogródek Pomorski.
Uzasadnienie
Prognoza kwoty długu Gminy Nowogródek Pomorski, stanowiąca element wieloletniej
prognozy finansowej Gminy, została sporządzona na okres całkowitej spłaty długu zgodnie
z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota długu w poszczególnych latach budżetowych została wyliczona prawidłowo.
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wskazują na zachowanie we
wszystkich latach budżetowych objętych prognozą relacji określonych w art. 242-244 ustawy
o finansach publicznych, reglamentujących odpowiednio stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących oraz wysokość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach budżetowych.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Krystyna Goździk
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

