
UCHWAtA NRIII/369/2015

Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w -Lodzi
z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii do projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Krzyzanow

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Sktad
Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1. Bogustaw Wenus - przewodnicz^cy
2. Agnieszka Kamyczek - Maszewska - cztonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek

uchwala, co nastQpuje:

Opiniuje pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyzanow, ktory wptynqt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 13 listopada 2015
roku wraz z autopoprawkq..

Uzasadnienie

Sktad Orzekajacy rozpatrzyt przedtozony przez Wojta Gminy projekt uchwaty w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej: wpf) pod kajtem przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (zwanej dalej:
ustawy ofp,) dotyczqcych uchwalania i wykonywania budzetu 2016 roku i w latach
nastepnych, na ktore zacia^gni^to i planuje sie_ zacia^gnqc zobowiqzania.

Na podstawie przedtozonego projektu uchwaty w sprawie wpf Sktad Orzekajacy stwierdzit, co
naste_puje:

1. Wpf zostata opracowana zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy ofp, tj. na lata 2016-2019.

2. Wykaz przedsie_wzie_c uj^tych w zata^czniku do uchwaty, spetnia wymogi okreslone w
art. 226 ust. 3 i 4 ustawy ofp.

3. Wartosci przyjQte w projekcie wpf dla roku 2016, 53, zgodne z wartosciami przyj^tymi
w projekcie budzetu na rok 2016, w tym w szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i
zwia^zanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dtugu Gminy, co wypetnia
zasadq okreslona^w art. 229 ustawy ofp.

4. Zawarte w projekcie wpf upowaznienia dla organu wykonawczego Gminy mieszcza^ sie_
w granicach upowaznieh okreslonych w art. 228 ustawy ofp.

5. Z analizy prognozowanych dochodow biezqcych i wydatkow biezajrych w latach 2016-
2019 jednostka wykazuje dla kazdego roku obj^tego prognozy osiajgniQcie nadwyzki
operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.

6. Pocza^wszy od 1 stycznia 2014 roku dla kazdej jednostki samorzqdu terytorialnego
obowiqzuje indywidualny dopuszczalny wskaznik obcia^zenia budzetu z tytutu sptat
zadtuzenia, obliczany na podstawie art. 243 ustawy ofp. Planowana przez Gmine,
tq.czna kwota zobowiqzari przypadajq.ca do sptaty w kazdym roku obj^tym wpf z
tytutow okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. z tytutu rat kredytow i pozyczek wraz z



naleznymi od nich odsetkami, do planowanych dochodow ogolem nie przekracza w
zadnym roku ustalonego na podstawie art. 243 ustawy ofp poziomu spfat. W
poszczegolnych latach objejiych prognoza, kwoty dlugu relacje te przedstawiajq. siQ
nast^puja^co:

- w 2016 - 0,86 % do 19,04 %,
- w 2017 - 13,06 % do 18,85 %,
- w 2018 - 12,74 % do 19,27 %.

Prognozowane zadluzenie Gminy Krzyzanow na koniec 2016 roku be.dzie wynosito
3.336.425 zt, co bqdzie stanowito 25,80 % planowanych dochodow. CaJkowita splata
zacia^gni^tych i planowanych do zacia^gni^cia zobowia^zari, zgodnie z opiniowanym
projektem wpf powinna nastapic w 2018 roku.

7. Zal^czone do wpf objasnienia uzasadniaja^ przyjete w niej wartosci oraz wskazuja^, ze
Wojt Gminy opracowujq.c projekt uchwaty kierowat si^ przepisem art. 226 ust. 1
ustawy ofp, ktory stanowi, ze wpf powinna bye realistyczna.

Dokonane przez Sktad Orzekajqcy ustalenia pozwolity wyrazic opini^ jak w sentencji
uchwaty.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwia^zku z art. 246 ust. 2 ustawy ofp niniejsza opinia
podlega publikacji przez jednostk^ samorza^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostQpie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od opinii wyrazonej w uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, przysluguje odwolanie do pefnego sWadu Kolegium.
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