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Nr

IV 7273 72013

Skhulu Ory.ekaj;jcc«n Ucgionalnej Ixby Obraehunkowej w Lotl/i
/ dnia 9 grudnia 2013 roku
w sprawic opinii o projekcic uchwaty w spravvic wielolelniej progno/y iinansowej
Gminy Ostr6wek

D/iafajac na podstavvic art. 1 3 pkl 12 uslawy / dnia 7 pa/d/icrnika 1992 roku o regionalnych
i/bach obrachunkowych (tckst jcdnolity /. 2012 roku. pox. 1 1 1 3 ) orax art. 230 ust. 3 ustawy
/. dnia 27 sicrpnia 2009 roku o fmansach publicznych (tckst jcdnolity / 2013 roku, pox.885
/. po/n./m.), Sklad Or/ckajacy Regionalncj I/by Obraehunkowej w Lod/.i w skiad/ie;
1. Barbara Polowc/yk

- pr/ewodnic/aca

2. Gra/yna Kos

- cxlonck

3. Pawel Dobr/ynski

- czionck
uchwala, co nastcpujc:

opiniujc sic po/ylywnic projckl uchwaiy w sprawic vviclolctniej progno/y finansowcj (iminy
Ostrowck.
U /. a s a d n i c n i c
N!a

podstawie

art.

230

ust.

2

ustawy

0 ilnansaeh publicznych, Wojt Gminy pr/cdto/y^

/

dnia

27

sicrpnia

2009

roku

projckl uchwaiy w sprawic wiclolctnicj

progno/y finansowcj Gminy Ostn'mek..
Projckt powy/s/cj uchwaiy w sprawic wiclolctnicj progno/y finansowcj Gminy /ostal
opracowany na lata 2014
/obowiq./ania

2020, tj. okrcs na klory /aciagnicto ora/ planujc sic /aciagnac

/godnic / dyspo/ycjq normy wynikajaccj / art. 227 ust. 2 ustavvy / dnia 27

sicrpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wyka/ pr/cdsicw/icc ujclych w /alac/niku do
projcktu uchvvaty spclnia wymogi okrcslonc vv art. 226 usl.3 i 4 powy/s/cj ustawy.
Upowaznienia dla organu wykonawc/cgo Gminy Ostrowck, xawartc w przedmiotowym
projckcic, mics/c/q sic w granicach upowa/nicti okrcslonych vv art. 228 vvw. uslawy o flnansach
publicznych.
Wartosc! pr/yjctc w projckcic wiclolctnicj progno/y fmansowcj dla roku 2014 sa /godnc
/ warlosciami

pr/yjctymi w

projckcic bud/ctu

1 /wia/anych / nim kwot pr/ychodow

Gminy

w /akrcsic vvyniku bud/ctu

i ro/chodow ora/ dlugu, co jest /.godnc /

normtj

2

okrcslona w art.229 uslawy o flnansach publicznych. We ws/yslkich lalach progno/y (2014 2020)

spcfniona zostanic /asada okrcslona w art. 242 ustawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku

o flnansach public/nych, bowicm progno/.owanc dochody biczacc budzctow w tych latach
zaplanowano w kwotach wyzszych od wydatkow biezacych.
Poczawszy od roku 2014, mozliwosc zadluzania sic Gminy. uzalezmona jest od
ksztallowania sic wskaznikow, wynikajacych z art.243 ustawy / dnia 27 sicrpnia 2009 roku
o flnansach publicznych. Na podstawic lego pr/cpisu, w poszczcgolnych latach progno/y.
wylic/,any jest indywidualny wskaznik maksymalnego obciazcnia budzctu jcdnostki

z tytuhi

splaty dlugu, limilujacy wysokosc splat zadluzenia w danym roku budzctowym. Wskaznik
maksymalny ustalany jest jako srcdnia arytmctyczna oblic/.ona dla ostatnich tr/cch !at rclacji jcj
dochodow biezacych powickszonych o dochody zc sprzcdazy majatku oraz pomniejszonych
o wydatki biczq.ce do dochodow ogolcm.
W latach 2014 - 2020, wskazniki splal zadluzcnia ksztaltuja sip ponizcj wariosci dopuszczalnego
(maksymalncgo) wskaznika, 7 tym zc w roku 2014, wskaznik splat wyliezono z uwzglednienicm
przcpisu art. 243 ust.3 pkt 1 ww. uslawy o finansach publicznych. Wobec powyzszego, regula
wynikajaca z art. 243 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o flnansach publicznych, zoslala
zachowana.
Sklad Orzckajacy zwraca

jcdnak/c uwagc. zc

w lat^ch

2017

20! 8 wysokosc

wskaznika splat jest bliska dopuszczalnej granicy. I tak w roku 2017 wskaznik splat wynosi
5,62 % (maksymalny wskaznik 5,63 %), a w roku 2018 -

10,47 (maksymalny wskaznik

10,53 %). Wskazujc sic przy tym, zc occna wiclolclnicj prognozy ilnansowcj Gminy zostafa
dokonana przy zalozcniu pclncj rcalizacji
utrzymania

zakhidanego

poziomu

dochodow zarowno biezaeych. jak i majatkowych.

wydatkow

oraz osiagniecia

piano wanych nadvvyzck

opcracyjnych. W przypadku gdy powyzsze zalozcnia nie zoslana wykonanc, koniecznym slanic
sic dokonanic korckty prognozovvanych wielkosci.

Stosownic do art. 230 ust.3 w zwiazku z art. 246 usl.2 ustawy z dnia 27 sicrpnia o flnansach
publicznych. ninicjsza opinia podlcga publikacji przez jcdnoslke samorzadu tcrylorialnego
w tcrminic 7 dni od dnia jcj otrzymania na zasadach okrcslonyeh w uslawio z dnia 6 vvrzcsnia
2001 roku o dostcpic do informacji publiczncj (I)z.U.Nr 1 12, poz. 1 198 z pozn.z.m.).

Od niniejszcj uchwaly na podslawie art. 20 usl.l ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych przyslugujc odwofanic do pclncgo skladu Kolcgium
Rcgionalncj Izby Obrachunkowcj w l,odzi w terminic 14 dni od dnia jej dorccz.cnia.

