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Skiadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej

Gminy Strzelce Wielkie.

Dzialaj^c na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 z pozniejszymi

zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych

roku (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z pozniejszymi zmianami), Sklad Orzekajacy

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w skladzie:

1. Pawel Dobrzynski - przewodniczacy

2. GrazynaKos - czlonek

3. Barbara Polowczyk - czlonek

uchwala, co nastepuje:

pozytywnie opiniuje projekt uchwaiy w sprawie wieloletniej prognozy fmansowej Gminy

Strzelce Wielkie.

U z a s a d n i e n i e

Przedlozony przez Wojta Gminy Strzelce Wielkie projekt uchwaly w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej wraz z wprowadzon^ autopoprawka^ zosta! opracowany na lata 2015-2025.

Wartosci przyjete w projekcie wieloletniej prognozie fmansowej koreluja^ z zapisami projektu

budzetu w zakresie objetym postanowieniami zawartymi w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o fmansach publicznych. W latach 2015-2025 objetych prognozy zachowana zostala

relacja o ktorej mowa w art. 242 ustawy o fmansach publicznych, bowiem planowane wydatki

biez^ce sq nizsze niz planowane dochody biez^ce powiekszone o nadwyzk? budzetow^ z lat

ubieglych i wolne srodki. Prognoze kwoty dlugu sporz^dzono na okres, na ktory zaci^gnieto

oraz planuje si? zaciqgn^c zobowi^zania. W projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie

finansowej zawarto upowaznienia dla Wojta Gminy Strzelce Wielkie, ktore s^ zgodne

z wymogami wynikaj^cymi z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach

publicznych. W latach objetych wieloletni^ prognozq linansowa^ dopuszczalny poziom splat

zadhizenia Gminy Strzelce Wielkie, ktorego wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ufp jest srednia



arytmelyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodow bieza_cych powiekszonych

0 dochody ze sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki bieza_ce do dochodow ogolem

budzetu, zostai okreslony poprawnie dla kazdego roku objetego prognozy. Laczna kwota splat

przypadaj^ca

w kazdym roku objetym wieloletnia^ prognoza, finansowa_ z tytulow okreslonych w art. 243

ustawy tj. w przypadku Gminy Strzelce Wielkie z tytuhi rat kredytow i pozyczek wraz

z naleznymi od nich odsetkami do planowanych dochodow ogolem nie przekracza w zadnym

roku, dopuszczalnego poziomu ustalonego na podstawie powolanegb wyzej przepisu prawa

1 ksztaltowac sie bedzie nastepuj^co:

Lata

2015

2016

2017

2018

.201^

2020

2021

2022

2023

2024

2025

wskaznik planowanej lacznej kwoty splaty,
o ktdrej raowa w art. 243 ust 1 ustawy do

dochodow ogolem

1,08%

3,65%

5,76%

6,84%

*rw*«Mr*<*-~" MTO

6,18%

5,68%

5,22%

4,88%

4,64%

4,47%

dopuszczalny wskaznik splaty zobowiijzari
okreslony w art. 243 ustawy, obliczony >v oparciu

o plan 3 kwartalow roku poprzedzaj^cego rok
budzetowy

2,57%

4,06%

6,01%

11,45%

16,36%

16,60%

16,68%

16,92%

17,00%

17,25%

Wskazuje sie, ze przedstawione wyzej wskazniki ustalone zostaly przy zalozeniu pelnej

realizacji dochodow i utrzymania zakladanego poziomu wydatkow, a takze osi^gniecia

planowanej nadwyzki dochodow bieza_cych nad wydatkanii biez^cymi. W ocenie Skladu w celu

spemienia przez Gmine relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach

publicznych konieczne jest monitorowanie wielkosci przyjetych w wieloletniej prognozie

finansowej, w tym przede wszystkim wykonania dochodow (zarowno biez^cych, jak

i maja_tkowych) oraz utrz^onania zakladanego poziomu wydatkow biez^cych.

Sklad Orzekaj^cy ocenil prawidlowosc sporz^dzenia wieloletniej prognozy finansowej

oraz zawartej w niej prognozy kwoty dlugu, ustalaj^c, ze spelnia ona wymogi ustawowe,
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a objasnienia przedlozone do wieloletniej prognozy finansowej uzasadniaj^ zawarte w niej

wartosci.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwiqzku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznycll niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke samorzqdu

terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do mformacji publicznej (tekst jednolity z 2014 roku,

poz. 782).

Od niniejszej uchwaJy na podslawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwolanie do pehiego skladu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Pntewodniczqqy
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