
UCHWALA Nr in/378/2014

SkJadu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 12 grudnia 2014 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 (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Skfad Orzekaj^cy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w todzi:

1. BogusJaw Wenus - przewodniczqcy
2. Agnieszka Kamyczek Maszewska - czlonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek

uchwala, co nastQpuje:

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

Uzasadnienie

SkJad Orzekaja^cy rozpatrzyJ przedtozony przez Wojta Gminy projekt uchwaty w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej (zwana^ dalej: wpf), ktory wptynaf do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w dniu 17 listopada 2014 roku, wraz z autopoprawka. z 3 grudnia 2014 roku, majqc
na wzgle_dzie zapewnienie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (zwana_ dalej: ustawy ofp) dotyczqcych uchwalania i wykonywania budzetu
2015 roku i w latach nast^pnych. Na podstawie przedlozonego projektu uchwaly Skfad Orzekaja^cy
stwierdzit, co naste,puje:

1. Wpf zostala opracowana na lata 2015-2018, prognoza kwoty dlugu na lata 2015-2022.
2. W sporzadzonvm wvkazie przedsiewziec btednie ustalono limit zobowiazah dla zadania

..Budowa Sali Gimnastvcznei z tqcznikiem ..." w wysokosci 2.160.000 zk. ^aczne nakladv
finansowe 2.160.000 z\, zadanie realizowane w latach 2013-2015 w wvsokosci 2.160.000 7k.
planowane wvdatki w 2015 roku 1.460.000 zi, zatem limit zobowiazan powinien zostac
skorygowany.

3. Wartosci przyj^te w projekcie wpf dla roku 2015 53 zgodne z wartosciami przyje_tymi w
projekcie budzetu na rok 2015, w tym w szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i
zwigzanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu Gminy.

4. Z analizy prognozowanych dochodow biezqcych i wydatkow biez^cych w latach 2015-2022
Gmina wykazuje dla kazdego roku objejiego prognoza. osî gnie.cie nadwyzki operacyjnej
budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.

5. Pocza_wszy od 1 stycznia 2014 roku dla kazdej jednostki samorz^du terytorialnego
obowi^zuje indywidualny dopuszczalny wskaznik obci^zenia budzetu z tytulu splat
zadtuzenia, obliczany na podstawie art. 243 ustawy ofp. W przedtozonym projekcie l$czna
kwota sptat zobowiqzah z tytutow okreslonych w art. 243 ustawy ofp, tj. z tytufu rat
kredytow i pozyczek wraz z naleznymi od nich odsetkami, do planowanych dochodow
ogotem nie przekracza w zadnym roku ustalonego na podstawie art. 243 ustawy ofp
dopuszczalnego wskaznika sptat. W poszczegolnych latach obj^tych wpf prognozowane
splaty w stosunku do dopuszczalnego wskaznika splat przedstawiaj^ sie. nast^puj^co:

- w 2015 - 6,84 % do 10,35 %,
- w 2016 - 7,23 % do 9,44 %,
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- w 2017 - 8,01 % do 8,11 %,
- w 2018 - 7,38 % do 9,16 %,
- w 2019 - 6,82 % do 10,03 %,
- w 2020 - 6,64 % do 11,32 %,
- W 2021 - 6,49 % do 12,30 %,
- w 2022 - 3,78 % do 13,15 %.

Skted Orzekajacy wskazuje, te prognozowanv poziom splat w 2017 roku jest bliski
dopuszczalnemu wskaznikowi splat, zapas ten wynosi tvlko od 0,10 % i w ocenie SkJadu
Qrzekajaceqo obciazony jest ryzykiem. Powyzsze zobowiazule Iednostke do konsekwentnvch
dzialan w zakresie realizacji prognozowanei wysokoscl dochodow budzetu w poszczeqolnych
latach obiqtvch wpf, dyscvplinv w ponoszeniu wvdatkow, biezaceqo monitorowania realizacii
budzetu jednostki, lego wptywu na wpf i na tel podstawie koryqowania poziomu
proqnozowanvch wvdatkow, iak rowniez monitorowania kwotv dlugu i lego splat w
poszczeqolnvch latach, w celu zachowania ograniczeri wynikajacych z art. 243 uofp.

Prognozowane zadluzenie Gminy Oporow na koniec 2015 roku b^dzie wynosito 2.425.085,26
zl, czyli 31,70 % planowanych dochodow. Calkowita spJata zaciqgni^tych i planowanych do
zaciajgniQcia zobowi^zan, zgodnie z opiniowanym projektem wpf powinna nastapic w 2022
roku.

Dokonane wyzej przez Sklad Orzekajacy ustalenia pozwolily wyrazic opiniQ jak w sentencji
niniejszej uchwafy.

Stosownie do art. 230 ust. 3 ustawy ofp w zwiqzku z art. 246 ust. 2 ww. ustawy niniejsza
opinia podlega publikacji przez jednostke. samorz^du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o doste_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, przysJuguje odwotanie do pelnego skladu Kolegium.

Przewodniczqcy


