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Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie opinii dotyczacej projektu uchwaty o wieloletniej prognozie fmansowej

Gtniny Ostrowek.

Dziatajac na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 230 ust. 2

1 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku, poz.

2077 z pozniejszymi zmianami), Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi

w skladzie:

1. GrazynaKos - przewodniczaca

2. Pawet Dobrzynski - cztonek

3. Bogdan Lqgwa - czionek

uchwala, co nastepuje;

pozytywnie opiniuje projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Ostrowek na lata 20 ] 9-2029.

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

Przedtozony przez Wojta Gminy Ostrowek projekt uchwahy w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej zostal opracowany na lata 2019-2029. Wartosci przyjete w projekcie

wieloletniej prognozy finansowej koreluja z zapisami projektu budzetu w zakresie objetym

postanowieniami zawartymi w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych. W latach

2019-2029 objetych prognozy zachowana zostata relacja, o ktorej mowa w art. 242 ustawy

o finansach publicznych, bowiem planowane wydatki biezace sq nizsze niz planowane dochody

biezace powiekszone o nadwyzke budzetowa z lat ubiegtych i wolne srodki. Prognoze kwoty dhagu

sporz^dzono na okres, na ktory zaci^gnieto oraz planuje sie zaciagn^c zobowiazania. W projekcie

uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej zawarto upowaznienia dla Wojta Gminy Ostrowek,

ktore s^ zgodne z wymogami wynikajacymi z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. W latach objetych wieloletniq prognoza finansowq dopuszczalny poziom

splat zadhizenia Gminy Ostrowek, ktorego wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ufp jest srednia

arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodow biezacych powiekszonych

o dochody ze sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki biezace do dochodow ogotem



budzetu, zostat okreslony poprawnie dla kazdego roku objetego prognozq. Laczna kwota splat

przypadajaca w kazdym roku objetym wieloletni^ prognozq finansowa z tytulow okreslonych

w art. 243 ustawy tj. w przypadku Gminy Ostrowek z tytutu rat kredytow i pozyczek wraz

z naleznymi od nich odsetkami do planowanych dochodow ogolem, nie przekracza w zadnym roku

dopuszczalnego poziomu ustalonego na podstawie powohnego wyzej przepisu prawa

i ksztattowac si$ bedzie nastepujaco:

Lata

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

wskaznik planowanej
lacznej kwoty splaty,

o k l i i r c j mown w art. 243
ust. 1 ustawy do dochod6w

og61em

3,02%

1,47%

1,55%

3,42%

4,81%

3,31%

4,10%

3,54%

3,28%

3,21%

2,75%

dopuszczalny wskaznik splaty
zobowiqzan nki cslony w art. 243

ustawy, obliczony w oparciu
o plan za trzy kwartary roku

poprzedzajacego pierwszy rok
prognozy

3,28%

1,76%

1,80%

3,44%

6,01%

7,57%

8,66%

9,12%

9,10%

9,21%

9,27%

dopuszczalny wskaznik splaty
zobowiqzan okres'lony w art.

243 ustawy, obliczony
w oparciu o wykonanie roku

poprzedzajacego pierwszy rok
prognozy

3,07%

1,55%

1,59%

3,44%

6,01%

7,57%

8,66%

9,12%

9,10%

9,21%

9,27%

Z danych zawartych w powyzszej tabeli wynika, ze w latach 2019-2022, wskazniki

planowanych Jacznych kwot splat wczesniej zaci4gni?tych zobowiazari dlugoterminowych zblizaja

si? do wskaznikow maksymalnych wyznaczonych regula wynikajqca z art. 243 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sklad Orzekajqcy wskazuje,

iz warunkiem niezb^dnym dla zachowania ww. relacji w latach 2019-2022 b^dzie prowadzenie

przez Gmin^ bardzo ostroznej polityki Hnansowej. Winna ona polegac przede wszystkim na

podejmowaniu konsekwentnych dzialan w zakresie realizacji planowanego poziomu

dochodow oraz utrzymaniu szczegolnej dyscypliny w ponoszeniu wydatkow biez^cych

jak i majqtkowych, celem osiagni^cia planowanych nadwyzek budzetu i zakladanych

nadwyzek operacyjnych. W przypadku, gdyby zalozenia prognozy nie byty osiqgane koniecznym

stanie sie dokonanie korekty przyjetych w niej wartosci.

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 okreslonych w ustawie
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z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2018 roku,

poz. 1330 z pozniejszymi zmianami).

Od niniejszej uchwaly na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwoianie do pelnego skladu Kolegium

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


