
UCHWAJlA NR III/295/2016

SkJadu Orzekaja_cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 6 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii do projektu uchwar/ w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Krzyzanow

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 561) oraz art. 230 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.
1870) Skfad Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w -Lodzi:

1. Bogustaw Wenus - przewodnicza,cy
2. Agnieszka Kamyczek - Maszewska - czlonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje pozytywnie projekt uchwa-Py w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyzanow, z uwaga^ zawarta^ w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Sktad Orzekaja_cy rozpatrzyf przedtozony przez Wojta Gminy projekt uchwaty w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej: wpf) pod ka^tem przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (zwanej dalej:
ustawy ofp,) dotycza^cych uchwalania i wykonywania budzetu 2017 roku i w latach
naste,pnych, na ktore zaciq.gnie.to i planuje sie, zacia^gna^c zobowia^zania.

Na podstawie przedlozonego projektu uchwaiy w sprawie wpf Skted Orzekaja^cy
stwierdzil, co naste_puje:

1. Wpf zostala opracowana zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy ofp, tj. na lata 2017-
2020, prognoza kwoty dfugu zostala opracowana na lata 2017-2024.

2. Wykaz przedsi^wzi^c uj^tych w zala^czniku do uchwaty, spetnia wymogi okreslone
w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy ofp.

3. Wartosci przyjejre w projekcie wpf dla roku 2017, s^_ zgodne z wartosciami
przyje_tymi w projekcie budzetu na rok 2017, w tym w szczegolnosci w zakresie
wyniku budzetu i zwia^zanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu
Gminy, co wypetnia zasad^ okreslona^w art. 229 ustawy ofp.

4. Zawarte w projekcie wpf upowaznienia dla organu wykonawczego Gminy
mieszcza^ sie, w granicach upowaznien okreslonych w art. 228 ustawy ofp.

5. Z analizy prognozowanych dochodow bieza^cych i wydatkow biezg.cych w latach
2017-2024 jednostka wykazuje dla kazdego roku obj^tego prognozy osia^ni^cie
nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.

6. Pocza_wszy od 1 stycznia 2014 roku dla kazdej jednostki samorza^du
terytorialnego obowia^zuje indywidualny dopuszczalny wskaznik obcia^zenia
budzetu z tytulu splat zadtuzenia, obliczany na podstawie art. 243 ustawy ofp.
Planowana przez Gmine, la^czna kwota zobowia^zan przypadaja^ca do splaty w
kazdym roku obj^tym wpf z tytulow okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. z



tytutu rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi od nich odsetkami, do
planowanych dochodow ogotem nie przekracza w zadnym roku ustalonego na
podstawie art. 243 ustawy ofp dopuszczalnego wskaznika sptat. W
poszczegolnych latach obj^tych prognozq_ kwoty dJugu relacje te przedstawiaja^
sie, naste_puJ3co:

- w 2017 - 1,32 % do 18,77 %,
- w 2018 - 2,48 % do 17,05 %,
- w 2019 - 13,89 % do 14,14 %,
- w 2020 - 12,07 °/o do 12,29 %,
- w 2021 - 11,16 % do 11,30 %,
- w 2022 - 10,56 °/o do 10,73 %,
- w 2023 - 10,33 °/o do 10,35 %,
- w 2024 - 1,62 % do 10,23 %.

Skfad Orzekaja_cy wskazuje, ze prognozowany poziom splat w latach
2019 - 2023 jest bliski dopuszczalnemu wskaznikowi splat i obciajzony
jest ryzykiem, gdyz zapas pomie.dzy wskaznikami wynosi tylko od 0,02
% w 2023 roku do 0,25 % w 2019 roku. Powyzsze zobowia_zuje
jednostkQ do konsekwentnych dziatan w zakresie petnej realizacji
prognozowanych wysokosci dochodow budzetu w poszczegolnych latach
objetych wpf, dyscypliny w ponoszeniu wydatkow, bieza^cego
monitorowania realizacji budzetu jednostki, jego wprywu na wpf i na tej
podstawie korygowania poziomu prognozowanych wydatkow, jak
rowniez monitorowania kwoty dtugu i jego splat w poszczegolnych
latach, w ceiu zachowania ograniczen wynikaja_cych z art. 243 uofp.

Prognozowane zadtuzenie Gminy Krzyzanow na koniec 2017 roku be_dzie wynosito
3.740.404 zt, co b^dzie stanowilo 23,97 % planowanych dochodow. Catkowita
spJata zacia^gni^tych i planowanych do zacia^gni^cia zobowia^zari, zgodnie z
opiniowanym projektem wpf powinna nasta^pic w 2024 roku.

7. Zala^czone do wpf objasnienia uzasadniajq, przyj^te w niej wartosci oraz wskazuja^
ze Wojt Gminy opracowuja^c projekt uchwaty kierowat sie. przepisem art. 226 ust.
1 ustawy ofp, ktory stanowi, ze wpf powinna bye realistyczna.

Dokonane przez SWad Orzekaja_cy ustalenia pozwolity wyrazic opinie. 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 jednostke. samorza^du terytorialnego w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o
doste,pie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r.7 poz. 1764).

Od opinii wyrazonej w uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, przystuguje odwotanie do pelnego skJadu Kolegium.


