
UCHWALA NR 111/24/2012

Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej wtodzi
z dnia 10 stycznia 2012 roku

w sprawie opinii do projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Oporow

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze
zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sklad Orzekaja_cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w
•Lodzi:

1. Agnieszka Kamyczek Maszewska - przewodniczqca
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. BoguslawWenus-czlonek

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje sie pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Oporow, z istotnq uwagq zawartq w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Sklad Orzekaj^cy rozpatrzyl przedlozony przez Wojta Gminy projekt uchwaly w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zwana_ dalej: wpf), ktory wptynal do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2011 roku wraz z autopoprawka_ z
dnia 9 stycznia 2012 roku, w tym prognozy kwoty dlugu, maja_c na wzgledzie
zapewnienie prz-estrzegania przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (zwanq dalej: ustawy ofp) dotycza_cych uchwalania i wykonywania budzetow
w latach nastepnych, na ktore zaciqgnieto i planuje sie zaciajgnqc zobowia_zania.

Na podstawie przedlozonego projektu uchwaly w sprawie wpf Sktad Orzekajqcy
stwierdzil, co nastepuje:

1. Wpf zostala opracowana zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy ofp, tj. na lata 2012 -
2015. Natomiast prognoza kwoty dtugu obejmuje okres 2012-2018, tj. na ktory
zaciqgnieto oraz planuje sie zaciqgnqc zobowiazania - zgodnie z art. 227 ust.
2 ustawy ofp.

2. Wykaz przedsiewziec ujetych w zala_czniku do uchwaly spelnia wymogi
okreslone w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy ofp.

3. Wartosci przyjete w projekcie wpf dla roku 2012 sq zgodne z wartosciami
przyjetymi w projekcie budzetu na rok 2012, w tym w szczegolnosci w zakresie
wyniku budzetu i zwi^zanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu
Gminy.

4. Zawarte w projekcie wpf upowaznienia dla organu wykonawczego Gminy
mieszcza_ sie w granicach upowaznien okreslonych w art. 228 ustawy ofp.

5. Z analizy prognozowanych dochodow bieza_cych i wydatkow biez^cych w
latach 2012-2015 Gmina wykazuje dla kazdego roku objetego prognozq
osia.gni^cie nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy
ofp oraz stanowi jeden z elementow oceny Gminy, odnosza_cych si§ do



mozliwosci angazowania srodkow wtasnych na realizacje rozpoczetych i
prognozowanych przedsiewziec inwestycyjnych oraz zdolnosci do splat
zobowia_zan.

6. Poziom dlugu oraz jego splata w latach 2012 - 2013, do ktorego maja.
zastosowanie przepisy art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych w zwia_zku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. przepisy wprowadzaja_ce ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1241) zostal zachowany. Relacja kwoty dlugu do prognozowanych
dochodow budzetu nie przekracza dopuszczalnego progu 60 % dochodow
ogolem. Najwyzszy wskaznik dlugu przypada na rok 2012 i wynosi 32,80 %
dochodow budzetu. Wskaznik splaty rat kredytow i pozyczek wraz z
odsetkami, nie przekracza 15 % prognozowanych w tych latach dochodow
ogolem budzetu i ksztaltowac si§ bedzie odpowiednio 8,85 % i 8,48 %.

7. La_czna kwota splat zadluzenia przypadaja_ca w kazdym roku objetym
prognozq kwoty dtugu z tytutow okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. w
przypadku Gminy Oporow z tytulu rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi
od nich odsetkami, do planowanych dochodow ogolem nie przekracza w
zadnym roku ustalonego na podstawie art. 243 ustawy ofp poziomu splat

Dopuszczalny wskaznik splat zadluzenia dla 2014 roku obliczany jest na
podstawie planowanych wielkosci budzetu na 30 pazdziernika 2011 roku oraz
planowanych budzetow w latach 2012 i 2013. W 2013 roku jednostka
zaplanowala bardzo duzy wzrost dochodow biezqcych o 26,35 % w stosunku

^,__do.przewidywanychu doch.od,QW za 2011 rok, w latach-2014 L2Q15 wzrosi o
28,45 % w stosunku do 2011 roku. Dziatanie takie uzasadnila miedzy innymi:
planowanym wzrostem dochodowz podatku rolnego, zwiekszenia sciajgainosci
zaleglosci podatkowych, wzrostem dochodow z podatku od nieruchomosci w
zwiqzku z planowan^ w latach 2012 - 2014 przez prywatnego przedsiebiorc?
budowq 30 elektrowni wiatrowych, planowanym uruchomieniem w 2013 roku
bioelektrowni.

SWad Orzekajqcy zgtasza wajpliwosci co do mozliwosci uzyskania
wzrostu dochodow w 2013 roku i w latach nast^pnych, ktora uzalezniona
jest od:

1. Opracowania przez urbaniste i zatwierdzenia przez Rad§ Gminy
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego oraz planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Oporow, powyzsze plany zgodnie z
objasnieniami do wpf maja^ zostac opracowane i przyj^te do realizacji
w lipcu 2012 roku. Sklad zauwaza, ze zgodnie z objasnieniami do wpf
obowiqzujqcej w latach 2011 - 2014 powyzsze plany miafy bye
opracowane i zatwierdzone do lipca 2011 roku.

2. Uzyskania niezb^dnych pozwoleri na rozpoczecie realizacji
planowanych przez inwestorow inwestycji.

3. Dtugosci procesu inwestycyjnego i w zwi^zku z tym, rozpocz^cia
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, a tym samym wpfywem



zwiekszonych dochodow w 2013 roku i latach nastepnych do budzetu
Gminy.

W sytuacji nie uzyskania prognozowanych zwiekszonych dochodow w okresie
objetym wpf, jednostka bedzie miata problemy z wypetnieniem postanowieri art,
243 ustawy ofp od 2014 roku.

Dokonane wyzej przez Sktad Orzekaja_cy ustalenia pozwolify wyrazic opini§ jak w
sentencji niniejszej uchwaty.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwia_zku z art. 246 ust. 2 ustawy ofp niniejsza opinia
podlega publikacji przezjednostke samorza_du terytorialnego wterminie 7 dni od dniajej
otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwaie na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych, przystuguje odwotanie do petnego sktadu
Kolegium.

SKLADU ORZEKAJ4CEGO

mgrAgnleszka Kamyczek-Maszewska




