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SKLADU OR ZEKAJJ\CEG O R EGIONALNEJI ZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINI E
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie wydania opinii

0

mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego

w budzecie Miasta Dartowo na 2018 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
nych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poin. zm.) \v
dziernika 1992 r.

0

ZW.

0

finansach publicz

z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pai

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Sklad

Orzekaj'!-cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Oawid Czesyk

- Przewodniczqcy

2. Hanna Bara6ska

- Czlonek

3. Boguslavv Stasze\vski - Czionek

po rozpatrzeniu uchwaly Nr L VJl431120 18 Rady Miejskicj w Oarlowie z dnia 28 czerwca
2018 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy - Miasta Oarlowo na 2018 rok, pozytyw nie opi
niuje mozlivv'osc sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie
Uchwatq Nr L V1I431 /20 18 Rada Miejska w Darlowie dokonaia zmian budzetu skutkujq
cych zwiykszeniem deficytll blldzetowego

0

322 396.25 zl, tj. do v\fysokosci 5 470 118.1 3 zt. lako

zr6d1o sfinansowania niedoboru wskazano nadwy zk y budzetowq z lat llbiegtych.
Wskazane zr6dia sfinansowania'deficytu mieszczq siy w katalogu okreslonym przepisem
art. 217

li St.

2 ustawy

Z uchwaiy

0

finansach publicznych i w peini pokrywajq jego wysokosc.

r L VII43 11201 8 Rada Miej skiej w Darlowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w spra

wie llchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darlowo na lata 2018
2023. uwzglydniajqcej przychody z tytU111 wypracowanej w latach ubiegtych nadwy zki budzelO
wej wynika, it zapewniono zachowanie reJacji,
blicznych

\\1

catym okresie

zaciqgniycia zobowiqzania.

obj~tymprognozq.

0

kt6rej mowa wart. 243 lIstawy

0

finansach PlI

co wskazuje 11a mo z liwosc splaty planowanego do

2

Od opinii Skiadu OrzekajC)cego, zgodnie z art. 20 Ust. 1 wyzej wymienionej ustawy 0 re
gionalnych izbach obrachunko\vych, sluzy odwolanie do Kolegium lzby w terminie 14 dni od dnia
dOH,?czenia niniejszej uchVvaly.
Niniej sza opinia Sk!adu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy 0 fitlansach publicznych podlega 0publikowaniu w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania, na zasadach okreSl onych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie
do informacji pubticznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, Z p6Zn. zm.).

Przewodniczq ' Skhf du Orzekajqcego

CJ

«

DmA dCzesyk

