
UCHWALA Nr III/3/2014

Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi
z dnia 3 stycznia 2014 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 (Dz. U. z 2012r., poz. 1113, z 2013r., poz. 1646) oraz art. 230 ust 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646) Sklad
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:

1. Boguslaw Wenus - przewodniczqcy
2. Agnieszka Kamyczek Maszewska - czJonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek

uchwala, co nastQpuje:

Opiniuje sie. pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Oporow, z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Sklad Orzekaja_cy rozpatrzyl przedlozony przez Wojta Gminy projekt uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej (zwan$ dalej: wpf), ktory wptynql do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2013 roku, wraz z autopoprawka, z 21 listopada 2013 roku,
maja_c na wzgle_dzie zapewnienie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (zwan$ dalej: ustawy ofp) dotycza_cych uchwalania i wykonywania budzetow
w latach naste_pnych. Na podstawie przedlozonego projektu uchwaly Sklad Orzekaj^cy stwierdzil,
co naste_puje:

1. Wpf zostala opracowana na lata 2014 -2019, co lest sprzeczne z art. 227 ustawy ofp,
zqodnie z powvzszvm przepisem wpf dla Gminv Oporow powinna bye opracowana na 2014-
2017 i prognoza kwotv dluqu na lata 2014-2019.

2. Jednostka nie opracowala wykazu przedsi^wzi^c, natomiast w obowiazula.cei w 2013 roku
wpf proqnozowane lest w latach 2013-2015 przedsiewziecie pn. Budowa hali sportowei
wraz z i^cznikiem, ponadto w CZQSCJ opisowel do prolektu budzetu na 2014 rok zapisano, iz
jest to przedsiQwziQcie wieloletnie ...", w obiasnieniach do prqiektu wpf w czesci
dotycza^cel wydatkow malatkowvch zapisano, ze w latach 2013-2015 planuje SJQ realizacjQ
zadania inwestvcvlneqo o tel nazwie. Zatem jest to przedsi^wziecie i lednostka taki wykaz
powinna opracowac.

3. Wartosci przyj^te w projekcie wpf dla roku 2014 s$ zgodne z wartosciami przyj^tymi w
projekcie budzetu na rok 2014, 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 mieszcz^ si$ w
granicach upowaznien okreslonych w art. 228 ustawy ofp.

5. Z analizy prognozowanych dochodow biez^cych i wydatkow bieza.cych w latach 2014-2019
Gmina wykazuje dla kazdego roku obj^tego prognozy osi^gni^cie nadwyzki operacyjnej
budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.

6. Przepisy ustawy ofp ktore wejda. w zycie od 1 stycznia 2014 roku stanowia,, iz dla kazdej
jednostki samorz^du terytorialnego obliczany b^dzie na podstawie art. 243 ustawy ofp
indywidualny dopuszczalny wskaznik obci^zenia budzetu z tytuJu splat zadluzenia.



Prognozowane zadluzenia Gminy Oporow na koniec poszczegolnych lat b^dzie wynosilo:
2014 - 1.926.445,73 zl, co be_dzie 28,33 % planowanych dochodow, 2015 - 1.921.168,26 zl
• 25,96 % dochodow, 2016 - 1.760.932,87 zl - 23,17 %, 2017 - 1.292.941,91 zl - 16,16
%, 2018 - 555.000 zl - 6,61 % i w 2019 wedlug projektu wpf zostanie splacone.

L$czna kwota splat przypadaja^ca w kazdym roku obj^tym prognoza, dlugu z tytulow
okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. 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. W poszczegolnych latach
objejych wpf dopuszczalny wskaznik splat w stosunku do prognozowanych splat
przedstawia sie_ nastQpuja^co: w 2014 roku 10,05 % do 6,42 %, w 2015 - 11,45 % do 7,95
%, w 2016 - 11,18 % do 8,95 %, w 2017 - 9,88 % do 9,04 %, w 2018 - 13,51 % do
9,20 % i w 2019 - 17,01 % do 6,85 %.

7. Zala^czone do wpf objasnienia nie uzasadniaj$ prognozowanych w wpf wielkosci dochodow
w zakresie:

• wzrostu dochodow biezacych budzetu w 2017 roku o 700.000 zl w stosunku do 2016
roku, co stanowi wzrost o 8,80 % tvch dochodow, w oblasnieniach do wpf zapisano, ze
inwestor planuje budowe 20 eiektrowni wiatrowych. W momencie zlozenia ninieiszeqo
projektu wpf na 6 elektrowni wvdano decyzie srodowiskowe, w tym 4 elektrownie iuz
oddano do uzytku i wlasciciel zaplacil w 2013 roku z teqo tytulu podatek. Zatem
pozostalv ieszcze 2 elektrownie na ktore sa wvdane decvzje srodowiskowe, po
zakonczeniu procesu inwestycylnego b^da, podleqaly opodatkowaniu. Wobec pozostalvch
14 elektrowni nie ma podstawv do proqnozowania dochodow z powyzszego tytulu, qdyz
tylko zamiar inwestora nie stanowi takiei podstawy. Natomiast w oblasnieniach do wpf
zapisano, w 2017 roku zaplanowano wplyw podatku od nieruchomosci od wszystkich
elektrowni wiatrowych, ..."

• proqnozowania w latach 2015 i 2016 dochodow z tvtulu dotacii na inwestycie, w svtuacii
nie posiadania przez Gmine podoisanei umowv na przvznanie takich srodkow. W
oblasnieniach do wpf zapisano, ze na zadanie poleqalace na budowie hali sportowej wraz
z lacznikiem iednostka b^dzie SJQ ubieqac o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i
Turvstyki. Zatem nie ma podstaw prawnych do proqnozowania takich dochodow.

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

Stosownie do art. 230 ust. 3 ustawy ofp w zwi^zku z art. 246 ust, 2 ww. ustawy niniejsza
opinia podlega publikacji przez jednostke? samorza^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001r. 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.


