UGHWALA NR ilt I 332 t 2017
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 5 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Nieborow

Na podstawie art.13 pkt.12 ustawy

z

dnia

7

pa2dziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016r.,po2.561) oraz art. 230 ust. 3
ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.22017r., po2.2077)
Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Lodzi:
1. Agnieszka Kamyczek Maszewska - przewodniczqcy
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek

uchwala, co nastqpuje:
Opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nieborow.
Uzasadnienie
Sklad Orzekajqcy rozpalrzyl przedlohony przez Wojta Gminy projekt uchwaly
wtaz z zalqczonq autopoprawkq, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w tym
prognozy kwoty dlugu oraz zalqczonego do uchwaly wykazu przedsiqwziqc, majqc na
wzglqdzie zapewnienie przestrzegania przepisow ustawy o finansach publicznych
dotyczqcych uchwalania i wykonywania budzetow w latach nastqpnych, na ktore
zaciqgniqto i planuje sig zaciqgnqc zobowiqzania.
Na podstawie przedlozonego projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Sklad Orzekajqcy stwierdzil, co nastqpuje:
1. Wieloletnia prognoza finansowa zostala opracowana na lata 2018-2022, co
wypelnia dyspozycje normy zawartej w art. 227 ust.1 ustawy o finansach
publicznych. Prognoza kwoty dlugu, stanowiqca czgsc wieloletniej prognozy
finansowej obejmuje rowniez lata 2018-2022, na ktore zaciqgniqto otaz
planuje siq zaciqgnqc zobowiqzania tj. zgodnie z art.227 ust. 2 ufp.
2. Wykaz przedsiqwzigc ujqtych w zalqczniku do uchwaly spelnia wymogi
okreSlone w art. 226 ust. 3 i 4 ufp.
3. WartoSci przyjqte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2018
sq zgodne z warto6ciami przyjqtymi w projekcie budzetu na rok 2018, w tym w
szczegolnoSci w zakresie wyniku budZetu i zwiqzanych z nim kwot
przychodow i rozchodow oraz dlugu Gminy, co wypelnia zasadq okreslonq w
art.229 ufp.
4. Zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej upowaznienia dla organu
wykonawczego Gminy mieszczq siq w granicach upowazniefi okreSlonych w
art.228 ufp.
5. Z analizy prognozowanych dochodow biezqcych i wydatkow biezqcych w
latach 2018-2022 Gmina wykazuje dla kazdego roku objqtego prognozE
osiqgniqcie nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z arl.242 ufp oraz
stanowi jeden z elementow oceny mozliwoSci Gminy angazowania Srodkow

wlasnych

na realizacjg

rozpoczqtych

i

prognozowanych przedsiqwziqc

inwestycyjnych oraz zdolnoSci do splat zobowiqzafi.

6. Dopuszczalny poziom splat zadlu2enia Gminy Nieborow,

ktorego

wyznacznikiem zgodnie z art.243 ufp jest Srednia arytmetyczna z obliczonych
z ostatnich trzech lat relacji dochodow biezqcych powiqkszonych o dochody ze
sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochodow
ogolem budzetu, zostal okre5lony poprawnie dla kazdego roku objqtego
prognozq. Lqczna kwota splat przypadajqca w kazdym roku objqtym
wieloletniq prognozq finansowq z tytulow okre6lonych w art. 243 ustawy tj. w
przypadku Gminy Nieborow z tytulu rat kredytow i polyczek wraz z naleznymi

odsetkami, odsetkami od kredytow krotkoterminowych do
planowanych dochodow ogolem nie przekraczaw zadnym roku ustalonego art.
243 ufp poziomu splat. W roku 2018 dopuszczalny wska2nik splaty
zobowiqzan dla gminy wynosi 8,70o/o, a zaplanowany w projekcie wpf wynosi
1,65oh. W kolejnych latach wskaZniki splaty zadluhenia mieszczq siQ w
g ranicach okre5lonych przez ustawg.
Dlug gminy na koniec2018 roku bqdzie wynosil 4.940.578,91 zl, co stanowi
1 4,7 2o/o planowanych dochodow.
Zalqczone do wieloletniej prognozy finansowej objaSnienia uzasadniajq
przyjqte w niej wartoSci oraz wskazujq, Ze Wojt Gminy opracowujqc projekt

od nich

7.
8.

uchwaly kierowal siq przepisem art. 226 ust.

1 ufp , ktory stanowi,

2e

wieloletnia prognoza finansowa powinna byc realistyczna.

Dokonane wyhej ptzez Sklad Orzekajqcy ustalenia pozwolily wyrazic opiniq jak w
sentencj i niniejszej uchwaly.

Stosownie do art. 230 ust.3 w zwiqzku z art. 246 ust.2 ustawy o finansach
publicznych niniejsza opinia podlega publikacji ptzez jednostkq samorzqdu
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okre6lonych w
ustawie z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostqpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r.,
po2.1764)

Od opinii wyra2onej w uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych sluzy Wojtowi Gminy odwolanie do pelnego
skladu Kolegium.
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