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Uchwata

Nr
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Sktadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 8 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ostrowek.

Dziataja.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 2001 roku, Dz. U. Nr 55,
poz. 577 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozniejszymi zmianami),
Sktad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sktadzie:
1. Grazyna Kos

- przewodnicz^ca

2. Barbara Polowczyk

- cztonek

3. Pawet Dobrzyhski

- cztonek
uchwala, co nastepuje:

opiniuje pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ostrowek.
Uzasadnienie
Wojt Gminy

przedtozyt projekt uchwaty w sprawie

wieloletniej

prognozy

finansowej Gminy Ostrowek wraz z autopoprawk^ z dnia 4 grudnia 2012 roku. Projekt
tej uchwaty zostat opracowany na lata 2013-2018. Wartosci przyjete w projekcie
wieloletniej prognozy finansowej koreluja, z zapisami projektu budzetu na 2013 rok
w zakresie planowanego wyniku budzetu i zwi^zanych z nim kwot przychodow
i rozchodow oraz dtugu Gminy Ostrowek, co wypetnia dyspozycje? art. 229 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach pubticznych. W latach 2013-2018 objetych prognozy
zachowana zostata zasada, o ktorej mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych, bowiem planowane wydatki biez^ce 53 nizsze niz
planowane dochody biez^ce. Prognoze kwoty dtugu sporzqdzono na okres, na ktory
zaci^gnieto

oraz

planuje

sie

zaci^gn^c

zobowi^zania.

W

projekcie

uchwaty

o wieloletniej prognozie finansowej zawarto upowaznienia dla Wojta Gminy, ktore s^

2

zgodne z wymogami wynikaja.cymi z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
0 finansach publicznych.
W roku 2013 relacja kwoty dtugu do prognozowanych dochodow budzetu
jak rowniez obcia.zenia prognozowanych dochodow budzetu sptatami zacia.gnietych
wczesniej zobowi^zah spetniaj^ wymogi art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pozn. zm.), ktore to
przepisy zostaty utrzymane w mocy w latach 2011 -2013 na podstawie art. 121
ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzaj^ce ustawy o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pozniejszymi zmianami).
Od roku 2014 w kwestii oceny mozliwosci zadtuzania si§ jednostek samorzajdu
terytorialnego, beda. obowia.zywaty przepisy, wynikaja.ce z ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z art. 243 ust. 1 tej ustawy, wysokosc
wskaznika stanowia,cego gorna^ dopuszczalna. granice obcia.zenia dochodow budzetu
jednostki

samorza.du

terytorialnego

sptatami

wczesniej

zacia.gnietych

kredytow

1 pozyczek, wykupem papierow wartosciowych oraz potencjalnymi sptatami kwot z tytutu
udzielonych poreczeh i gwarancji nie moze bye wyzsza od sredniej arytmetycznej
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biez^cych powiekszonych
o dochody ze sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki bieza.ce do dochodow
ogotem budzetu. Relacje, wynikaja.ce z powyzszego przepisu prawa w latach 2014 2018 zachowuja. zgodnosc z wymogami ustawy.
Biora.c powyzsze pod uwage, postanowiono jak w sentencji.
Stosownie 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
okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pozniejszymi zmianami).
Od niniejszej uchwaty na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przyshjguje odwotanie do petnego
sktadu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.
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