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7°§iSadii Orzekajacego Rcgionalncj Izby Obrachunkowej w Lodzi

zdnia 1 grudnia2016 roku

w sprawie opinii o projckcie uchwary w sprawic wielolctniej prognozy finansowcj

Gminy Ostrowck.

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o rcgionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 230ust. 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o flnansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku,

poz.885 ze zmianami), Sktad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w skladzie:

1. Barbara Polowczyk - przewodniczaca

2. Grazyna Kos - czfonek

3. Pawel Dobrzyhski - czlonek

uchwala, co nastcpuje:

opiniujc si$ pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy ilnansowej Gminy

Ostrowek.

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

Wqjt Gminy Ostrowek, dzialajac na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych, przcdlozyt projckt uchwary w sprawie wieloletniej prognozy

fmansowej Gminy Ostrowck, w tym prognozy kwoty dlugu wraz z zalaczonym wykazcm

przcdsicwzicc oraz objasnicniami. Przedstawiony projekt zostat opracowany na

lata 2017 - 2025, zgodnie z dyspozycja normy, wynikajacej z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych. W projekcie uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej zawarto upowaznienia dla Wojta Gminy, ktore 54 zgodne z postanowieniami

art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Wartosci przyjete w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budzctu

Gminy s^ zgodne w zakresie wynikajacym z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

We wszystkich latach prognozy (2017-2025) zostata zachowana zasada, o ktorcj mowa

w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - dochody biez^cc

budzetow zaplanowano w kwotach wyzszych od wydatkow biezacych.
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Z analizy wieloletniej prognozy fmansowej wynika, ze zadluzenie Gminy z tytulu

zaciagnietych oraz planowanych do zaciqgniecia krcdytow planujc sie splacic

w latach 2017 - 2025. W roku 2017 splata zadluzenia dokonywana bedzie z planowanych do

zaciagni^cia krcdytow, natomiast w dalszych latach prognozy (2018 -- 2025) z nadwyzki

dochodow nad wydatkami budzetu. Wysokosc splat zadluzenia jednostki w danym roku

budzetowym oraz dopuszczalny poziom tych splat ustalony zostal w oparciu o przepis art. 243

ustawy o finansach publicznych. W swietle lego przepisu, wysokosc splat zadluzenia w danym

roku budzetowym limitujc indywidualny wskaznik dopuszczalnego obciqzenia budzetu jednostki

samorzadu terytorialnego z tytulu splaty dlugu, ktory ustalany jest, jako srednia arytmctyczna

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jcj dochodow biezacych powiekszonych o dochody

ze sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki biezace do dochodow ogoiem. W latach

objetych prognozy, w ktorych planowane s^ splaty zobowi^zan Gminy z tytulu zaciagnietych

kredytow, spelnione zostana^ wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o ilnansach

publicznych - wskazniki splaty zadluzenia ksztahuja sie ponizej wartosci dopuszczalnego

wskaznika splat.

Ocena wieloletniej prognozy fmansowej Gminy zostala dokonana przy zalozeniu pelnej

realizacji dochodow, zarowno biezacych jak i majajkowych, utrzymania zakladanego poziomu

wydatkow oraz osiagni^cia planowanych nadwyzek operacyjnych.

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

roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke samorzadu

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

z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (tekst jcdnolity Dz.U. z 2016

roku, poz. 1764).

Od ninicjszej uchwaly na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwolanie do pelnego skladu Kolcgium

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