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l{egitlnalnei Izby ()brachunliorycj rr,ł,oclzi
,z,clnia 20 gruclnia 2013 roku

w splawic opinii o pro,jckcic uchwały rv sprawic wiclolctnic"j prognozy lir'ansowej

Grrriny Zapolice

Działając tra poclstaw,ic art. l3 pkt 12 l arl. i9 r-rst. 2 ustttw1, z, clnia7 paż,clzicttlika 1992 rokr,r

o rcgionaltrych izbaoh obliichltnkowych (tckst jcdnolity z 2012 roku, poz. 1 1 l3) oraz, arl, 230

ttst. 2 i 3 lrstawv z cinia 27 sicrpnia 2009 r,oklr o flnansaclr publiczrryclr roku (tcl(st jcdnoliti,

l, 2013 rokli. poz. 8t]5 z pózrricjszynri zniitnami), Skłacl Orzekający I{cgionalr-rcj I,1,b5,

()brachLLnkorvcj w ł,oclz,i w składzie:

1. i)awcł I)obrzyris}<i

2. Gr:azyrra l(os

3. l]arbara Polowczvk

- przcwodniczący

- członck

- człolrck

uolrr.vala, co następujc:

1lozvtylvnic opirlirrjc projckt rlchwały rł, sprarvic wic1o1ctnic,j prognozy Iinarrsoivcj Gnlrny

Z,apolicc lla lata 2014 - 2023. z uwźlgźlmi zarvartymi w uz:ts:rtlnieniu,

[Jzirsadnicnie

l)rzcclłozol-1y Prz,e,l, Wfita Grrriny Zapolice projckl uclrwały w sprawic wiclolctrricj

progrlozy 1inansowcj został oplŁlcowany na lata ż014-20ż3, Warlości prz.vjętc

\\,pro.jekcic wic1o1ctrricj prognozic linarrsowcj korclują z zapisatllri p1,ojcktu bLtdzctu

r,r, zalircsic piatnor.l,ancg<l wyrril<r: buclzctu i zwtązanych z nilrr kwot przyclroclow i 1,ozchoclórv

oraz clłi-rgu (irniny Zapolicc, co wypcłnia dyspozycj ę arL. 229 Ltstawy ,z clnla 27 sicrpnia 2009

roku o ilnansach pLrblicznyclr, W lataoh 2014-ż023 objętych plogllozą zachowana została

rclac.ja o którcj lnowa w a]:t. 242 ustawy o l-tnansach publicznyclr, bowiem planowanc w,ydatki

biczącc są niższc rriz planoi,vanc doc]rody biczącc pclwiększorlc o tradwvzkę budzctor,vą z lat

Lrbicgłych i r,volnc środki. Prognozę kwoty clługu sporzącizorro tla okrcs, na który zaciągnięto

oriiz planlrjc się zaciągnąć z,obtlwiązarlia. W projckcic ttchwały o lr,iciolctlricj progr-rozic

Itnatlsolł,cj z;Ilłlat,l(l t-tlltlwaztricnia dla Wójta Grnirly Zapolioc, kt(lrc są zgodr-re z w,;,llrogltlni

wyrrikąącl,mt ,l, arl. 2ż8 Lts{awy r, dnia 27 sicrllnia 2009 roI<Lr rl 1ltlatlsaclr publiczn),clr,

W lataclr objętl,ch wic1olctnil} plogllozŁ} lilransolvą clopuszczaln), ptlziclt-1-1 splat zaciłr:zcrria

()nriny Zapolicc, kltircgo r.vyznatcznikictrr zgoclntc r, arl,243 rrlp jcst śrcdnia alytnrctycznit



z, obltcz,r>nYch z ostatnich trzcch lat rclacji cloclrodów biczących powiększot-lyclr o cln.l,uciy ,J
sPrzcclazY majątku OraZ P0ll11lic.jszorryclr o wl,clatki bicżącc clo dochociórł, ogółcnl bltclzctu,
został okrcŚlorrY PoPlawnic clla kazdcgo roku ob.jętcgo pl,ogllozą. ł,aczl:la krr.ota spłat

PfzYPacla.jąca w kazdYm roku ob.jętym wic1olctnią prognozą finansową z tytułói1-okrcślorrych
r'v itLt, 243 ustawY tj. w PrzYPadku GminyZap<iicc z tytułu rat krcclytólv, poz\lczck llraz z,

nalczIrYnli od rriclr oclsctkanri c'lo planor,vanl,ch dochodórv ogółcm nic przckracza \\ zacllrvn-l

l'oku ustzilclncgo art. 243 ustawy o finansach pubiiczn;rcir poziomu spłat. Nalc ż:, zauylal:.c
jcdnal<, zc w lataclr 2017-Ż019 vlysokośr! powl,zszcj rclacji bliska jcs1 clopr,rszczalnc.j gratlicr
(r,vskazrrik sPłat wynosi rv 2017 roku - 3,8](%,w 2018 r,oku 3,4In^, lv 20]9 loku ,2.87%o:

maksYmalnc rvskaŹniki ksztaltują się w lalach tyclr orlpowiccinio na pozio1-1,1ic:3,93oń,3,]10ń.

3,26%). W 2020 roku natolliast wskaźnik planowancj łączrrcj kwoty spłat row1y jcst
r,vskazlrikowi maksYnralncmu (Ż,74oń). W pozostałym okrcsic ob.iętym prognozą (ż021-2023)
jcst otl, Poclobrlic jak lv lalach 2017,2019. tylko nicznacznic tltż,s,l,y.oc1 dopuszczit]llcgtl

PozioIl1-l obliczorrcgcl zgoclnic z postanowicniami ustar,v1,, o finansaclr pubiiczlll,clr. \,1ając na

ltwacJzc Pow)'zSzc, podkrcślić nalczy. iz lł,skazrriki zadłuzcnia ił:r,tlika_jacc z ar1.2-łj lrstarrl,

ilstalorlc zoslał}'Prz._Y ziiłozcrriu rlcłnc_i rcalizacji dochoclcjrv (zarórł,llo bicżąc_r,ch. iak
i rnajątkorWch w tynl zc sprzcdaz}, ma_iŃr_r). utrz),nrania zakładancgo ptlziclt-1-1tt rrr.c]atkó.uł,

aĘZ-a§rąg]]L@l buclzctu w,c rvszyqeigb rg1ąar11ugl}ph_ltt_lg1lpz4.
\Ąi Przl'Padklr gc1)' Po\\ryzszc założcnia tlic zostaną rvykotlatlc. koniccznytl-t slalric sic
c1o konan i c 1<orckty pro gnozo\\.allych wicl ko ści.

Sl<ład OrzckającY occlrił Prawidłowość sporządzcnia u,iclo1ctnic,j prognozy filriinsor,vcj

oTat 7;rwLlrlcj rł, rricj prognozy kwoty clługu, ustala.jąc, zc spcłnia ona rł1l119gi Ltstarł,orvc,

a objaŚlricnia Przcdłoż,onc c1o wiclolctnic.j prognozy linansowcj uzasaclniają zawaflc ry nlc.j

wartoŚci, -IccltrakŻc Z\Ąlraca się r-rrvagę, iż wykazana lv przcdstawiol-tyln p1.ojckcic w,icloJctnicj

Prognoz\' 1inansowcj planolvitna kwota clługu 1,1ź1 konicc 2014 rtlku (3.085.222,63 7,ł)

obliczolla została błędnic. Wartość ta jcst niższao 63.187,00 zł oc1 Lllętcj w p]-og1-1ozic krvot1,

długr-r na konicc 2013 rol<u Polł'iększorlcj o dług pianowany (zgoclrric z proicktcnl buclżctLl) c1o

zaciągnięcia w 2014 rol<r-r. Sl<łacl z,avwa,ża lakżc, zc w koltunnic 1,1.1 rviclolctnicj prognozy
{lnansoli,c.i vvinny b;,ć w.yi<azywanc tylko i wl,łączllic spłaty rat kapitałclwych oraz wykup

PaPicrórł' r,vartoŚciorllch. o 1<tol,ych lllow,źl w pl<t, 5.1., w,ynika.jącc wyłączllic z, tytułr_i

z o b o r,vi zlzati .j ulż zaci ttgn i ę tych ( rł,y k o n anyc h ),

Mąąc lrii względzic polvvzszc. postanowiono.jal< rv scntcncji.

Slosolvl]ic do art. 230 Lrst, 3 w związl<ur. arl.246 ust. 2 ustawy z clnia 27 sicrpnia 2009
roku o 1lnansach Pr-rblicznYch ninicjsza opirria pocilcga publil<acji przc7,jcclnoslkę szrnrorząclu



-)

'.cf\l()l'illIi,]cgo w tcft-llirlic 7 clni ocl dnia jcj otrzylnatliit tla zttsitciiich rlkrcślorlvch \v Llsta\vic

z clnilL ó l,vrzcśnia 200i rtlkLr o clostępic clo irrlrlrnracji pLrbliczncj (1)z. Lj. Nr 1i2. poz. Jl98

t 1lo) lii,:,jsr.i,tlli zrll i atliitlr i ),

()c1 rlillicjszc1 Lrchrł,ałl,tra tloclstalvic al,t.20 r_rst. 1 ustarr.1, z cltria 7 pttżclz:crlrilta 1992

t,tlku cl rcgiotlaItll,ch izbacIl obraclrun]<ilrł,_u-ch prz1,,sługujc ocir,vołatric c1o pcłrlcgtl skłacir,r

I(olt:giLulr Ii.cgiollalll,"1 izb_r, ()brachr-Lrr]<ori,c.i w, ł,odzi w tcrnrilric 14 clni oc1 clrlia .je- 
j

citlrcczctliit,

Przewodniczący
§kła<lu Orzekającego
- -_-a -:],,,, :-,,",-, 

,",, ,
Palt,eł Dobrzyński


