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Uchw

z dma27 listopada 2018 roku

w sprawie opinii dotyczqcej projektu uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Wr6blew,

i

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paldziernika 1992 roku
o regionalnychizbach obrachunkowych (tekst jednolity 22016 roku, poz" 561) orazart.230 ust.2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tel<st j ednolity z 2017 roku, poz.
Dzialaj4c na podstawie art" 13 pkt 12

2077

z

p6lniejszymi zmianami), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej

w

tr-odzi

w skladzie:

1. Gra2yna Kos

przewodnicz4ca

2. Pawel Dobrzyfski
3. Bogdan t-Egwa

czlonek
czlonek

uchwala, co nastgpuje:

pozytywnie opiniuje projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy hnansowej Gminy Wr6blew
na lata2019-2024.

Uzasadnienie
Ptzedlohony przez W6ita Gminy Wr6blew projekt uchrvatry w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej wraz z wprowadzonq autopoprawk4 zostal opracowany na lata 2019-2024. Warto6ci

ptzyiEte

w plojekcie

wieloletniej prognozy finansowej koreluj4

z

zapisami projektu budzetu

w zakresie objgtynr postanowieniami zawartymi w art. 229 ustawy zdnia2T sierpnia 2009 roku
o f,tnansach publicznych. W latach 2019-2024 objgtych prognoz4zachowanazostalarelacja, o kt6rej

mowa w afi. 242 ustary o ftnansach publicznych, bowiem planowane rvydatki brea1ce sq niasze ni2
planowane dochody bie24ce powiEkszone o nadwyzkg budzetowE z lar ubieglych
Prognozg kwoty dlugu sporzqdzono na okres, na kt6ry zaci4gnigto

i wolne Srodki"
oraz planuj e sig zaciagn4d

zobowi4zania. W projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej zawarlo upowaznienia dla

W6jta Gminy Wr6blew, kt6re s4 zgodne z .vqvmogami wynikaj4cymi

z art. 228 ustaw;, z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, W latach objgtych wicloletni4 prognozq finansow4
dopuszczalny poziom splat z.adluzenia Gminy Wr6blew, kt6rego wyztacznrkiem zgodnie

ufp jest Srednia arytmetyczna
powigkszonych

o

dochody

z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji

ze

z art.243

dochod6w bieaqcych

sprzeda?y maj4tku oraz pomnie.jszonych

o

wydatki bieh4ce

)
do dochod6w og6lem budzetu, zoskrt okreSlony poprawnie dla kaad,ego roku ob.jgtego prognozq.
tr'4czna kwota splat przypadaj4ca

w kahdym roku objgtym wieloletni4 prognoz4 finansow E zt5rtulow
okreSlonyclr w art. 243 ustawy tj. w przypadku Gminy Wr6blew z tytult rat kredy6w i po1yczek
wtaz z naleznymi od nich odsetl<ami do planowanych dochod6w og6lern, nie przekraczaw Zadnym

roku dopuszozalnego poziomu ustalonego na podstawie

powolaneg

o

wyzej przepisu prawa

i ksztaltowai sig bgdzie nastgpuj4co:
wskaZnik planowancj l4cznej l<woty splaty,
o kt6rej mowa

w art.243 ust.

1 ustawy do

dochod6w o96lem Qto uwzglgdnieni.u
zo b ow
.i

i4zurl

zw i qzku w sp

edn osl k g s amo rzq

6ltw o rzo neg o przez

du

te ry to

rinln

eg

dopuszczalny wskaf nik splaty zobowi4zafi
okre(lony w art.243 ustalvy, obliczony w oparciu
o plan 3 kwartal6w roku poprzcdzaj4cego rok

budictowy

o)

2019

5,2204

16,0004

2020

5,41yo

11,670h

2021

53204

9,52o

2022

5,17o4

9,9lYo

2023

5,00y:o

l2,76yo

2024

5,18yo

13,04yo

Sklad Orzekaj4cy ocenil prawidlcr.vcstl spolz4d:z.enia rrir:krletniej plognozy finansor,,ej
zawartei w niej prognozy kwoty dlugu

.51+az

i stwierdzil, ze spelnione zostaly wymogi wynikaj4ce w tym

zakresie z, obowi'4zuj4cych plzepis6w prawa.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwi1zku z art.246 ust.2 ustawy

o

z dnia27 sierpnia2Oo9 roku
finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkg samorz4du

terytorialnego

z

w terminie 7 dni od dnia jej

dnia 5 wrzeSnia 2001 roku

otrzymania

na

zasadach okreslonych

w

ustawie

o dostgpie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2018 roku,

poz. X330 z polntejszvmi zmianami).
Od ninieiszej uchwaly na podstawie art" 20 ust.

o regionalnych izbaoh

I ustawy z dmaT

pa2dziernika 1992 roku

oblachunkowych przysluguje odwolanie do pelnego skladu l(olegium

Regionalnej lzby Obrachunkowej wtr odzi w terminie 14 dni od dnia jej clorgczenia.

