UCHWALA NR III / 345 / 2015
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
zdnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie opinii do projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Budziszewice
Na podstawie art. 13 pkt.12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.1113 ze zm.) oraz art. 230
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.
poz.885, poz.938, poz.1646 ze zm.) Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lodzi:
1. Agnieszka Kamyczek Maszewska - przewodnicz^cy
2. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek
3. Bogustaw Wenus - czlonek
uchwala, co nastepuje:
Opiniuje pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Budziszewice.
Uzasadnienie
Sktad Orzekaj^cy rozpatrzyl przedtozony przez Wojta Gminy projekt uchwaty w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym prognozy kwoty dtugu i wykaz
przedsiewziec, maja^c na wzgledzie zapewnienie przestrzegania przepisow ustawy o
finansach publicznych dotycz^cych uchwalania i wykonywania budzetow w latach
nastepnych, na ktore zacia^gnieto i planuje sie zaci^gn^c zobowi^zania.
Na podstawie przedtozonego projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Sktad Orzekaja_cy stwierdzit, co nastepuje:
1. Wieloletnia prognoza finansowa zostata opracowana na okres na jaki przyjeto
limity wydatkow na realizacje przedsiewziec tj. na lata 2016-2019, co wypetnia
dyspozycje normy zawartej w art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Natomiast prognoza kwoty dlugu, stanowi^ca czesc wieloletniej prognozy
finansowej obejmuje okres 2016-2021 roku, na ktory zacia^gnieto oraz planuje
si§ zaci^gnqc zobowi^zania tj. zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp.
2. Wykaz przedsiewziec uj^tych w zata^czniku do uchwaty spetnia wymogi
okreslone w art. 226 ust. 3 i 4 ufp.
3. Wartosci przyjete w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2016
S3 zgodne z wartosciami przyjetymi w projekcie budzetu na rok 2016, w tym w
szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i zwi^zanych z nim kwot
przychodow i rozchodow oraz dtugu Gminy, co wypetnia zasade okreslon^ w
art. 229 ufp.
4. Zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej upowaznienia dla organu
wykonawczego Gminy mieszcza, sie w granicach upowaznieh okreslonych w
art. 228 ufp. "
5. Z analizy prognozowanych dochodow bieza^cych i wydatkow bieza^cych w
latach 2016-2019 Gmina wykazuje dla kazdego roku objetego prognoza,
osi^gniecie nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ufp oraz

stanowi jeden z elementow oceny mozliwosci Gminy angazowania srodkow
wlasnych na realizacje rozpoczetych i prognozowanych przedsiewziec
inwestycyjnych oraz zdolnosci do splat zobowi^zah.
6. Dopuszczalny poziom splat zadluzenia Gminy Budziszewice, ktorego
wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ufp jest srednia arytmetyczna z obliczonych
z ostatnich trzech lat relacji dochodow biez^cych powiekszonych o dochody ze
sprzedazy maja^tku oraz pomniejszonych o wydatki bieza.ce do dochodow
ogolem budzetu, zostal okreslony poprawnie dla kazdego roku objetego
prognoza. L^czna kwota splat przypadaj^ca w kazdym roku objetym
wieloletnia. prognoz^ finansowa. z tytulow okreslonych w art. 243 ustawy tj. w
przypadku Gminy Budziszewice z tytulu rat kredytow i pozyczek wraz z
naleznymi od nich odsetkami, odsetkami od kredytow krotkoterminowych do
planowanych dochodow ogolem nie przekracza w zadnym roku ustalonego art.
243 ufp poziomu splat. W roku 2016 dopuszczalny wskaznik splaty
zobowi^zah dla gminy wynosi 8,76%, a zaplanowany w projekcie wpf wynosi
2,25%. W kolejnych latach wskazniki splaty zadluzenia mieszczq si§ w
granicach okreslonych przez ustawe.
7. Dlug gminy na koniec 2016 roku bedzie wynosil 694.672 zl.
8. Zal^czone do wieloletniej prognozy finansowej objasnienia uzasadniaj^
przyj^te w niej wartosci oraz wskazuja^ ze Wojt Gminy opracowuj^c projekt
uchwaly kierowal si§ przepisem art. 226 ust. 1 ufp , ktory stanowi, ze
wieloletnia prognoza finansowa powinna bye realistyczna.
Sklad Orzekaj^cy wskazuje, ze dla zachowania ograniczeh wynikaj^cych z
art. 243 uofp decyduj^ce znaczenie bedzie mialo wykonanie budzetow w
latach 2016-2021. W prognozie wpf gmina planuje bowiem, ze w latach tych
nie bedzie zaci^gac zobowi^zah zaliczanych do dlugu, a splata wczesniej
zaci^gnietych kredytow oraz pozyczek sfinansowana zostanie w calosci z
nadwyzki dochodow nad wydatkami budzetowymi.
Dokonane wyzej przez Sklad Orzekaj^cy ustalenia pozwolily wyrazic opinie jak w
sentencji niniejszej uchwaly.
Stosownie do art. 230 ust.3 w zwi^zku z art. 246 ust.2 ustawy o finansach
publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke samorz^du
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 z pozn. zm.)
Od opinii wyrazonej w uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych sluzy Wojtowi Gminy odwolanie do pelnego
skladu Kolegium.
PRZE WODNJ CZACY
SKLADU ORZEKAJACEGO
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