
UCHWALA NR 111/71/2013

SkJadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 28 stycznia 2013 roku

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

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 230
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

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

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje sie, pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Oporow.

Uzasadnienie

Sklad Orzekaja^cy rozpatrzyl przedlozony przez Wojta Gminy projekt uchwaly
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zwana^ dalej: wpf), ktory wplynaj- do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2012 roku wraz z
autopoprawkami z dnia 9, 22 i 24 stycznia 2013 roku, maja^c na wzgle_dzie
zapewnienie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (zwana. dalej: ustawy ofp) dotycza^cych uchwalania i
wykonywania budzetow w latach naste_pnych, na ktore zacia^gni^to i planuje sie_
zaciqcjn^c zobowiqzania.

Na podstawie przedlozonego projektu uchwaly w sprawie wpf Sklad Orzekaj^cy
stwierdzil, co nast^puje:

1. Wpf zostala opracowana na lata 2013 -2018.

2. Wykaz przedsie_wzie_c uje_tych w zala^czniku do uchwaly spelnia wymogi
okreslone w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy ofp.

3. Wartosci przyj^te w projekcie wpf dla roku 2013 sa^ zgodne z wartosciami
przyj^tymi w projekcie budzetu na rok 2013, w tym w szczegolnosci w
zakresie wyniku budzetu i zwia^zanych z nim kwot przychodow i rozchodow
oraz dlugu Gminy.

4. Zawarte w projekcie wpf upowaznienia dla organu wykonawczego Gminy
mieszczq. siQ w granicach upowaznieh okreslonych w art. 228 ustawy ofp.

5. Z analizy prognozowanych dochodow bieza^cych i wydatkow bieza^cych w
latach 2013-2018 Gmina wykazuje dla kazdego roku obje_tego prognozy
osia^gni^cie nadwyzki operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy
ofp oraz stanowi jeden z elementow oceny Gminy, odnoszqcych sie, do
mozliwosci angazowania srodkow wlasnych na realizacjQ rozpoczejiych i
prognozowanych przedsi^wzi^c inwestycyjnych oraz zdolnosci do sptat
zobowia^zah.



6. Poziom dlugu oraz jego splata w 2013 roku, do ktorego maj$. 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 wprowadzajaj:e ustawe, o finansach publicznych (Dz. U. Mr 157, poz.
1241) zostal zachowany. Relacja kwoty dlugu do prognozowanych dochodow
budzetu nie przekracza dopuszczalnego progu 60 % dochodow ogolem i
wynosi 19,07 % dochodow budzetu. Wskaznik splaty rat kredytow i pozyczek
wraz z odsetkami, nie przekracza 15 % prognozowanych dochodow budzetu i
wynosic be_dzie 14,01 %.

7. Pocza^wszy od roku 2014 dopuszczalny poziom splat zadluzenia Gminy
Oporow zostal okreslony poprawnie dla kazdego roku obje,tego wpf. La^czna
kwota splat przypadaja^ca w kazdym roku obj^tym prognoza^ dlugu z tytulow
okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. w przypadku Gminy Oporow z tytulu
rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi od zacia^gniejiych zobowia^zah
odsetkami, do planowanych dochodow ogolem nie przekracza w zadnym roku
ustaionego na podstawie art. 243 ustawy ofp poziomu splat.

8. Zala^czone do wpf objasnienia uzasadniaja^ przyje_te w niej wartosci oraz
wskazujq,, ze Wojt Gminy opracowujqc projekt uchwaly kierowal sie_
przepisem art. 226 ust. 1 ustawy ofp, ktory stanowi, ze wpf powinna bye
realistyczna.

Dokonane wyzej przez Sklad Orzekaja^cy ustalenia pozwolily wyrazic opini^ jak
w sentencji niniejszej uchwaly.

Stosownie do art. 230 ust. 3 ustawy ofp w zwia^zku z art. 246 ust. 2 ww.
ustawy niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke, samorza^du terytoriainego
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze
zm.).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych, przysluguje odwolanie do pelnego skladu
Kolegium.

PRZEWODNICZACY
SKLADU ORZEKAJ4CEGO

mgrAgnieszka Kamyczek-waszewska


