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Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w N,odzi
z dnia 26 listopada2}I4 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wr6blew.

pkt 12 i art.19 ust. 2 ustawy z dniaT paldziemika 1992 roku
regionalnych izbach obrachunkolvych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113

DziaNajqc na podstawie art. 13

o

i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych roku (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z p62niejszymi
z

p62nejszymi zmiartami) oraz art. 230 ust. 2

zmianami), Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej wtr odziw skladzie:

1. GraZyna Kos

przewodniczqca

2. BarbaraPolowczyk
3. Pawel Dobrzyriski

czlonek
czlonek

uchwala, co nastgpuje:

pozytywnie opiniuje projekt uchwaly

w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Gminv Wr6blew.

Uzasadnienie
PrzedNohony Przez

W6jta Gminy Wr6blew projekt uchwaly w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej zostal opraco#any na lata 2015-2020. WartoSci przyjgte w projekcie

wieloletniej prognozie finansowej koreluj4

postanowieniami zawartymi

z

zapisami projektu budzetu w zakresie objgtym

w art. 229 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. W latach 2015-2020 objgtych prognoz4 zachowana zostala relacja

o kt6rej mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, bowiem planowane wydatki
bieh4ce sqrihsze niz planowane dochody bie1qce powigkszone o nadwyZkg budzetowqzlat

ubiegtych i wolne Srodki. Prognozg kwoty dlugu sporz4dzono na okres, na kt6ry zaciqgnigto

otaz planuje sig zaci4gn46 zobovi4zania. W projekcie uchwaly

o

wieloletniej prognozie

finansowej zawarto upowaznienia dla W6jta Gminy Wr6blew, kt6re s4 zgodne z wyrnogami

wynikaj4cyrni

z

art. 228 ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2009 roku

o

finansach publicznych.

W latach objgtych wieloletni4 prognoz4 finansow4

dopuszczalny poziom splat zadluaenia

z

art. 243 ufp jest Srednia arytmetyczna

Gminy Wr6blew, kt6rego wyznacznikiem zgodnie

z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochod6w biel4cychpowigkszonych o dochody

ze

sprzedazy maj4tku oraz pomniejszonych

o wydatki bieLqce do dochod6w og6lem budzetu,

zostal okreSlony poprawnie dla kuhdego roku objgtego prognozq.
przypadaj4ca

tr

4czna kwota splat

w kuizdym roku objgtym wieloletni4 prognozq finansow4 z gtil6w okreSlonych

w art. 243 ustavty tj. w prrypadku Gminy Wr6blew z

lq v1,ulu

rat kredyt6w

i

poiryczek wraz

znalehnymi od nich odsetkami do planowanych dochod6w og6lem nie przekraczaw Zadnym

roku dopuszczalnego poziomu ustalonego na podstawie powolanego v,yAej przepisu prawa

i ksztaltowa6 sig bgdzie nastgpuj4co:

wskainik planowanej l4cznej kwoty splaty,
o kt6rej mowa w art.243 ust. I ustawy do

Lata

dochod6w og6lem

dopuszczalny wskaf nik splaty zobowi4zaf
okreSfony w art,243 ustawy, obliczony w oparciu
o plan 3 kwartal6w roku poprzedzaj4cego rok
bud2etowy

2015

5,01o

8169o/o

2016

6,g6oA

llr28"h

2017

5'4l%o

12,54oh

2018

5r59"

12,85o/o

2019

4r70"

Ll,37o

2020

4,80"

l0164o6

Wskazuje sig, 2e przedstawione wyZej wskazniki ustalone zostaly przy zalo2etiu
pelnej rcalizacji dochod6w

i utrzymania

zaldadanego poziomu wydatk6w, a takhe osi4gnigcia

planowanej nadwyzki dochod6w biel4cych nad wydatkami bie21cymi.

w celu spelnienia przez Gming relacji z aft. 243 ustav,y z

W ocenie

Skladu

dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych konieczne jest monitorowanie wielkoSci przyjgtych w wieloletniej
prognozie finansowej, w tym
j ak

i

maj 4tkowych) ot az

prt"i"

wszystkim wykonania dochod6w (zar6wno bie?qcych,

utrzymaria zaldadanego poziomu wydatk6w biezqcy ch.

Sklad Orzekaj1cy ocenit prawidlowoS6 sporz4d zeria wieloletniej pro gnozy finansowej

omz zawartej w niej prognozy kwoty dfugu, ustalaj4c, ze spelnia ona wymogi ustawowe,
a objaSnienia przedlo2one do wieloletniej prognozy finansowej uzasadruaj4 zawarte w niej
wartoSci.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwipku z art.246 ust. 2 ustawy z dnia27 sierpnia20}9

roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przezjednostkg samorzqdu
terytorialnego w terminie

z

7 dni od dnia jej

otrzymania na zasadach okreSlonych w ustawie

dnia 6 wrzeSnia 2001 roku o dostgpie do informacji publicznej (tekst

poz.782).

jednolity 22014 roku,

Od niniejszej uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy

z dnia 7 paLdziemika 1992

roku o regionalnych izbach obrachunkolvych przysluguje odwolanie do pelnego skladu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w tr-odzi w

terminie 14 dni od dnia jej

dorEczenia.
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