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Skladu Orzckajqcego Rcgionalncj Izby Obrachunkowcj w I od/ i

z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Ostrowek

Dzialaja^c na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 ze zm.) oraz art.

230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013

roku, poz.885 z pozn.zm.), Sktad Orzckaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w

sktadzie:

1. Barbara Polowczyk - przewodnicza^ca

2. Grazyna Kos - cztonek

3. Pawel Dobrzynski - cztonek

uchwala, co nastepuje:

opiniuje si? pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy Imansowej Gminy

Ostrowek.

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

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych, Wojt Gminy przedlozyt projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Oslrowek.

Projekt powyzszej uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy zostal

opracowany na lata 2015 - 2022, tj. okres na ktory zaci^gni^to oraz planujc siq zaci^gnqc

zobowiazania - zgodnie z dyspozycja^ normy wynikaja^cej z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wykaz przedsic;wzie_c uj^tych w zata,czniku do

projektu uchwaly spemia wymogi okreslone w art. 226 ust.3 i 4 powyzszej ustawy.

Upowaznienia dla organu wykonawczego Gminy Oslrowek, zawarte w przedmiotowym

projekcie, mieszcza^ si? w granicach upowaznien okreslonych w art. 228 ww. ustawy o finansach

publicznych.

Wartosci przyj^te w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2015 sa^ zgodnc

z wartosciami przyjejymi w projekcie budzetu Gminy w zakrcsic wyniku budzctu i zwia^zanych
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z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu, co jest zgodne z norma^ okreslona^ w art.229

ustawy o fmansach publicznych. We wszystkich latach prognozy (2015 -2022) spelniona zostanie

zasada okreslona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych,

bowiem prognozowane dochody bieza^ce budzctow w tych latach zaplanowano w kwotach

wyzszych od wydatkow bieza^cych.

Wysokosc splat zadluzenia jednostki w danym roku budzetowym oraz dopuszczalny

poziom tych splat ustalony zostal w oparciu o przepis art. 243 ustawy o fmansach publicznych.

Zgodnie z tym przepisem, wysokosc splat zadluzenia w danym roku budzetowym limituje

indywidualny wskaznik maksymalnego obciqzcnia budzetu jednostki samorza^du terytorialnego

z tytulu splaly dlugu. Natomiast wskaznik maksymalny ustalany jest jako srednia arytmctyczna

obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow bieza^cych powie_kszonych o dochody ze

sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochodow ogolem. We wszystkich

latach obje_tych prognoza,, wskazniki splat zadluzenia spetniaja^ wymogi art. 243 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych -- nie przekraczaja^ wartosci dopuszczalnego

(maksymalnego) wskaznika.

Ocena wieloletniej prognozy fmansowej Gminy zostala dokonana przy zalozeniu pelnej

realizacji dochodow zarowno bieza^cych, jak i maj^tkowych, utrzymania zakladanego poziomu

wydatkow oraz osiajmie_cia planowanych nadwyzek operacyjnych. W przypadku gdy powyzsze

zalozenia nie zostana. wykonane, koniecznym stanie sie_ dokonanie korekty prognozowanych

wielkosci.

Stosownic do art. 230 ust.3 w zwia^zku z art. 246 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

finansach publicznych, niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostk^ samorza^du

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

6 wrzesnia 2001 roku o doste.pie do informacji publiczncj (tekst jednolity z 2014 roku,poz.782).

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 Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dniajej dor^czenia.


