
UCHWAŁA NR CCXV.473.2021 

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W SZCZECINIE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej pro-

gnozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2022 - 2048 

 

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), Skład Orzekają-

cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: 

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący 

2. Marek Fras     – Członek 

3. Anna Suprynowicz   – Członek 

pozytywnie  

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finanso-

wej Miasta Szczecin. 

 

Uzasadnienie 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

Szczecin na lata 2022 – 2048, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie,  

celem zaopiniowania, opracowany został na okres spłaty długu i realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć, zgodnie z wymogami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Do wieloletniej 

prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisem art. 226 ust. 2a 

ustawy, a także załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć z wyszczególnieniem 

wszystkich elementów przewidzianych w art. 226 ust. 3 ustawy. Wartości przyjęte w projek-

cie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budże-

tu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co wypełnia dyspozycję 

art. 229 ustawy. Projekt wieloletniej prognozy finansowej określa dla każdego roku budżeto-

wego wszystkie elementy wymagane art. 226 ust. 1 ustawy, w szczególności relacje, o któ-

rych mowa w art. 242-244 ustawy. We wszystkich latach objętych prognozą projekt przewi-

duje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242 ustawy.  

 Jednostka zachowuje jednocześnie relację, o której mowa w art. 243, reglamentującą 

wysokość spłaty zadłużenia.  

  Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzy-

mania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). 

Przewodniczący Składu Orzekającego 

Dawid Czesyk 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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