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U c h w a l a Mr IV / 286/2017

Skladu Orxckaj;jccgo Rcgionalncj Izhy Obrachunkowej w

z, dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie opinii o projckcic uchwaly w sprawie wielolctniej prognozy fmansowej

Gminy Oslrowek.

Dziaiajac na podslawie art. 13 pkl 12 ustawy z dnia 7 pazd/iernika 1992 roku o

rcgionalnych i/bach obrachunkowych (tekst jednolity D/.U. z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 230

ust. 3 ustawy /. dnia 27 sicrpnia 2009 roku o fmansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017

roku, po/. 2077), Sklad Orzckajacy Rcgionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi w skladzie:

1. Barbara Polowczyk - przcwodniczaca

2. Grazyna Kos - czlonck

3. Pawel Dobrzyriski - czlonck

uchwala, co nastepuje:

opiniujc sic po/ytywnie projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowcj

Gminy Ostrowck, z uwaga zawartq w uzasadnicniu.

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

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

2009 roku o finansach publicznych, przedlozyi projekt uchwaly w sprawie wielolclniej prognozy

fmansowej Gminy Ostrowck. Projekt ten zostal opracowany na lata 2018 - 2028, zgodnic

/ dyspozycja normy, wynikajaccj z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

0 finansach public/.nych. Wykaz pr/.edsiewziec uj^tych w zaiaczniku do projektu uchwaly

spclnia wymogi okrcslone w art. 226 ust. 3 i 4 powyzszej ustawy. W projekcie uchwaly

w sprawie wielolctniej progno/,y finansowej zawarto upowaznienia dla Wojla Gminy, ktore s^

zgodnc z poslanowicniami art. 228 ustawy o fmansach publicznych.

Wartosci przyjete w projckcic wieloletniej prognozy finansowcj i budzccie Gminy sq

zgodne w zakresie wynikajacym z art. 229 ustawy o finansach publicznych, czyli wyniku budzctu

1 zwiazanych •/. nim kwot przychodow i rozchodow oraz dhigu jednostki.

We wszyslkich latach prognozy (2018 - 2028) zostala zachowana zasada, o ktorej mowa

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

budzclow zaplanowano w kwolaeh wyzszych od wydatkow biczijcych.
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Z analizy wicloletnicj prognozy fmansowej wynika, ze zadluzenie Gminy z tytulu

zaci^gnietych oraz planowanych do zaciqgniecia krcdytow planujc sit; spiacic

w lalach 2018 - 2028. W roku 2018 splata zadluzenia dokonywana bedzie / planowanych

do zaci^gniecia krcdytow, natomiast w dalszych lalach prognozy (2019 - 2028) / nadwyzki

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

budzctowym oraz dopuszczalny poziom tych splat ustalony zostal w oparciu o przcpis art. 243

ustawy o fmansach publicznych. W swietle tcgo przcpisu, wysokosc splat zadlu/enia w danym

roku budzetowym limituje indywidualny wskaznik dopuszczalncgo obciazenia bud/etu jednostki

samorzadu tcrytorialnego z lytutu splaty dlugu, ktory ustalany jest jako srcdnia arytmctyezna

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biczqcych powickszonych o dochody

ze sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki biczijce do dochodow ogolcm. W latach

objetych prognoza, w ktorych planowane 53 splaty zobowia/.an Gminy z tylulu krcdytow,

spelnionc /ostan^ wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o fmansach publicznych

- wskazniki splaty zadluzcnia kszlattuj^ sie ponizej wartosci dopuszc/alncgo wskaznika spJat.

Sklad Orzekajqcy zwraca jednakze uwagc na obszary ry/yka zwi^zane zc sptal^ dlugu w okrcsic

2018 - 2021. W tych latach wskazniki splaty dlugu ksztattuja^ si? na poziomic bliskim

dopuszczalnej granicy splat. I tak:

- w roku 2018 wskaznik splat wynosi 3,37%, przy wskazniku dopuszczalnym 3,46%;

- wroku 2019 wskaznik splat wynosi 1,55%, przy wskazniku dopuszczalnym 1,61%:

- w roku 2020 wskaznik splat wynosi 1.52%, przy wskazniku dopuszczalnym 1,81 %;

- w roku 2021 wskaznik splat wynosi 3,39%, przy wskazniku dopuszczalnym 4,32%.;

Majqc na uwadzc powyzsze, Sklad Orzckajqcy wskazujc na obowiqzck bicza,ccgo monitorowania

realizacji budzctow w poszczcgolnych latach prognozy i w razic potrzcby dokonywania

odpowicdnich korckt w przyjetych zalozcniach wieloletniej prognozy fmansowej Gminy, maJEjc

na celu zachowanie wymogow art. 243 uslawy o ilnansach publicznych.

Ocena wieloletniej prognozy fmansowej Gminy zostala dokonana przy zalozcniu pclncj realizacji

dochodow, zarowno bicz^cych jak i majatkowych, utrzymania zakladancgo poziomu w>'datk(iw

oraz osi^gniecia planowanyeh nadwyzck opcracyjnych.

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

roku o fmansach publicznych niniejsza opinia podlcga publikacji przez jednoslkc; samorzadu

Icrylorialncgo w tcrminie 7 dni od dnia jcj otrzymania na zasadach okreslonych w uslawic z dnia

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

poz. 1764).



Od niniejszcj uchwaly na podslawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 7 paxdziernika 1992 roku

o rcgionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwotenie do pclnego skladu Kolegium

Rcgionalncj Ixby Obrachunkowej wLodzi w terminie 14 dni od dnia jcj do^czenia.


