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Uchwała Nr IV/384 l2013
składu orzekającego Regionatnej Izby obrachunkowej w Łodzi

zdnia 14 grudnia2015 roku

w sPrawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wietoletniej prognozy finansowej

Gminy Zapolice.

Działając na podstawie art. 13 pkt I2 i art" 19 ust" 2 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunko\\ych (tekst jednolity z 2a\2 roku, poz. Itrl3 ze zmianami)

oraz art" 230 ust" 2 i 3 ustary z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst

jednolity z 2013 roku, poz. 885 zę zmianam|), Skład Orzekający Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Łodzi w składzie:

i" Paweł Dobrzyński

2. Grażyna Kos

3. Barbara Polowczvk

- przewodntczący

- członek

- członek

uchwala, co następuje:

PozYfywnie opiniuje projekt uchwały w- sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Zapolice"

uzasadnienie

Przędłożony przez Wójta Gminy Zapoltce projekt uchwały w sprawie wieloletniej

Prognozy finansowej wrM z wprowadzoną autopoprawką został opracowany na lata 2016-ż028.

WańoŚci przyjęte w projekcie wieloletnie.j prognozy finansowej korelują z zapisami projektu

budzetu w zakresie objętym postanowieniami zawarlymi w aft" 229 ustavrry z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych, W latach 2016-2028 objętych prognozą zachowana została

relacja o której mowa w aft, 242 ustavły o finansach publicznych, bowiem planowane rłydatki

bieżące są nizsze niz planowane dochody bieżące. Prognozę kwoty długu sporuądzono na okres,

na który zaciągnięto araz planuje się zaciągnąc zobowtązanta. W projekcie uchwały

o wieloletniej prognozie finansowej zawarto upowaznienia dla Wójta Gminy Zapolice, które są

zgodne z \Ąymogami wynikając ymi z art. 228 ustarły o finansach publicznych. W latach ob,jętych

wieloletnią prognozą finansową dopuszczalny poziom spłat zadłużenia Gminy Zapoltce, którego

v,l'znaczntkiem zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest średnia arsĄmetyczna

z obliczonych z ostatnich trzęch lat relacji dochodów biezących powiększonych o dochody ze



sptzędażrymajątku oraz pomniejszonych o wydatki bleżące do dochodow ogółem budzetu, został

określony poprawnie dla kazdego roku objętego prognozą, Łączna kwota spłat pr4,padiląca

w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową z tytułów określonych lv art, 243

ustawy tj. w przypadku Gminy Zapolice z tfiułu rat kredy{ow, pożyczek wraz z naleznl,mi od

nich odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie przewacza w zadnl,m roku,

dopuszczalnego poziomu ustalonego na podstawie powołanego wyżei przepisu prawa

i kształtować się będzie następująco:

Lata
wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty, o

której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do
dochodów ogółem

dopuszczalny wskaźnik splaty zobołr,iązań

określony w art,ż43 ustawy, obliczonv rv oparciu

o plan 3 kwartalów roku poprzedzającego rok
budżetowy
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Wskazuje się, ze przgdstawione wyzej wskaźniki ustalone zostały prZY ZałoŻęniu Pełnej

reaitzagi| dochodów i utrzymania zakładanego poziomu wydatków, a takżę osiągnięcia

planowanej nadwyzki dochodów bieżących nad wydatkami biezącymi. w ocenie składu w celu

spełnienia przez Gminę relacji z art. ż43 ustary z dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych konieczne jest monitorowanie wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie

finansowej, w tym przęde wszystkim wykonania dochodów (zarówno bteżących, jak

i majątkowych) oraz utrzymania zakładanego poziomu wydatkow bieżących,

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwtązku z art. 246 ust" 2 ustawy z dnta 27 sierPnia 2009

Ioku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji ptzęzjednostkę samorządu

terytorialnego w tęrminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadaeh określonych w ustawie
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z dnta 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2014 roku,

poz.'7 82 ze zmianałni),

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy zdnta7 października 1992 roku

o regionalnych izbach obrachuŃo!\ych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium

Regionalnej lzby Obrachunkowej wŁodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
składu 9rzekaiącegoct',Q6t

Pu>'weł DobFfiński
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