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Skladu Orzekajj|cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

z dnia 14 grudnia 2016 roku 

w sprawie opinii o projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Zapolice. 

Dzialaj^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 Dz. U. z 2016 roku, poz. 561) oraz 

art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870), Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

w sktadzie: 

1. Pawel Dobrzynski - przewodniczqcy 

2. GrazynaKos - czlonek 

3. Barbara Polowczyk - czlonek 

uchwala, co nast^puje: 

pozytywnie opiniuje projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zapolice 

z uwag^ zawart^ w uzsadnieniu. 

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

Przedlozony przez Wojta Gminy Zapolice projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej wraz z autopoprawkq zostai opracowany na lata 2017-2027. Wartosci przyj^te 

w projekcie wieloletniej prognozy finansowej koreluj^ z zapisami projektu budzetu w zakresie 

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

publicznych. W latach 2017-2027 obj^tych prognozy zachowana zostala relacja, o ktorej mowa 

w art. 242 ustawy o finansach publicznych, bowiem planowane wydatki biez^ce ŝ  nizsze niz 

planowane dochody biez^ce powi^kszone o nadwyzk? budzetow^ z lat ubieglych i wolne srodki. 

Prognozy kwoty dlugu sporz^dzono na okres, na ktory zaci^gni^to oraz planuje si^ zaciqgnqc 

zobowi^zania. W projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej zawarto upowaznienia 

Wojta Gminy Zapolice, ktore ŝ  zgodne z wymogami wynikaj^cymi z art. 228 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach obj^tych wieloletni^ prognozy finansowcj 

dopuszczalny poziom splat zadluzenia Gminy Zapolice, ktorego wyznacznikiem zgodnie 
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z art. 243 ufp jest srednia arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodow 

biezqcych powi^kszonych o dochody ze sprzedazy maj^tku oraz pomniejszonych o wydatki biez^ce 

do dochodow ogolem budzetu, zostai okreslony poprawnie dIa kazdego roku obj^tego prognozy. 

L^czna kwota splat przypadaj^ca w kazdym roku obj^tym wieloletni^ prognozy finansow^ z tytulow 

okreslonych w art. 243 ustawy tj. w przypadku Gminy Zapolice z tytulu rat kredytow i pozyczek 

wraz z naleznymi od nich odsetkami do planowanych dochodow ogolem nie przekracza 

w zadnym roku dopuszczalnego poziomu ustalonego na podstawie powolanego wyzej przepisu 

prawa i ksztaltowac si? b^dzie nast^puj^co: 

Lata 
wskaznik planowane] Iqcznej kwoty splaty, 
0 ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 

dochodow ogolem 

dopuszczalny wskaznik splaty zobowiijzan 
okreslony w art. 243 ustawy, obliczony w oparclu 

0 plan 3 kwartalow roku poprzedzajijcego rok 
budzetowy 

2017 2,08% 3,41% 

2018 1,87% 2,95% 

2019 3,61% 6,29% 

2020 3,20% 8,07% 

2021 3,09% 8,06% 

2022 2,06% 8,11% 

2023 1,88% 8,05% 

2024 1,46% 8,05% 

2025 1,40% 8,05% 

2026 0,77% 8,05% 

2027 0,38% 7,88% 

Wskazuje si?, ze przedstawione wyzej wskazniki ustalone zostaly przy zalozeniu petnej 

realizacji dochodow i utrzymania zakiadanego poziomu wydatkow, a takze osi^gni^cia 

planowanych nadwyzek dochodow biez^cych nad wydatkami biez^cymi w latach obj?tych 

prognozy. 

Sklad Orzekaj^cy zwraca uwag?, iz w wykazie przedsi?wzi?c stanowi^cym zal^cznik nr 2 

do projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-

2027 uj?to zadanie pod nazwq „Przebudowa drogi gminnej wewn^trznej w miejscowosci 

Rembiesz6w Kolonia - dz. nr 41, obr?b Rembieszow przez wies Rembieszow Kolonia". Jako okres 

realizacji tego zadania wskazano lata 2015-2017. W wyniku analizy projektu budzetu Gminy 

Zapolice na 2017 roku ustalono, iz zadanie o takiej nazwie nie zostalo przewidziane do realizacji 



w 2017 roku. W zal^czniku nr 1 do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2016 

rok „Plan wydatkow maj^tkowych na rok 2017" widnieje natomiast zadanie o nazwie „Przebudwa 

drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszow Kolonia wraz z przebudow^ zjazdu z drogi 

powiatowej nr 4917E". Sklad Orzekaj^cy zwraca uwag?, iz pomi?dzy nazwami zadah uj?tymi w 

projekcie budzetu gminy i w wykazie przedsi?wzi?c stanowi^cym element wieloletniej prognozy 

finansowej winna zachodzic pelna korelacja. 

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwiqzku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

0 finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostk? samorz^du 

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

z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dost?pie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U, z 2016 roku, 

poz. 1764). 

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

0 regionalnych izbach obrachunkowych przystuguje odwolanie do peinego skladu Kolegium 

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


