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Uchwała NrIV/346/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 1`inansowe_j

Gminy Mokrsko.

Działając na podstawie art.13 pkt 12 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992

roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 ze

zmianami) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o linansach publicznych

(tekst jednolity z 2013 roku, poz.885 ze zmianami), Skład Orzekający Regionalnej Izby

Obrachunkowej W Łodzi w składzie:

1. Barbara Polowezyk - przewodnicząca

2. Grażyna Kos - członek

3. Paweł Dobrzyński - członek

uchwala, co nastepuje:

opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

1\/Iokrsko, z uwaga zawartą w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy lvlokrsko projekt uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 1\/lokrsko na lata 2016 -- 2023

Przedstawiony projekt uchwały został opracowany zgodnie z wymogami art. 226 ustawy z 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zawiera wieloletnia prognozę iinansowa Gminy

w tym prognozę kwoty długu, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz p1'zedsięwziec.

Upowaznienia dla organu wykonawczego Gminy 1\/lokrsko zawarte w przedmiotowym projekcie,

mieszczą się w granicach upowaznień określonych w art. 228 ww. ustawy o finansach

publicznych.

Wartości przyj ęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2016 są zgodne

z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy w zakresie wyniku budżetu i związanych

z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest zgodne z normą określoną w art.229

ustawy o 'linansach publicznych. We wszystkich latach prognozy (2016~202Í~) dochody bieżące
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budżetów zaplanowano w kwotach wyższych od wydatków bieżących, co jest zgodne z regułą

określoną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o linansach publicznych.

Wysokość spłat zadłużenia _jednostki w danym roku budżetowym oraz dopuszczalny

poziom tych sp-lat ustalony został w oparciu o przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W świetle tego przepisu, wysokość spłat zadłużenia w danym roku budżetowym limituje

indywidualny wskaznik dopuszczalnego obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego

z tytułu spłaty długu, który ustalany jest jako średnia arytmetyczna z obliezonych dla ostatn.ich

trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. W latach objętych wieloletnią

prognozą finansową 2016-2023 spełnione zostaną wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych, bowiem w poszczególnych latach prognozy, wskaźniki

spłaty zadłużenia kształtują się poniżej wartości dopuszczalnego wskaźnika spłat. Skład

Orzekający zwraca jednakże uwagę, że w latach 2016 - 2019, poziom spłat zadłużenia Gminy

zbliża się do dopuszczalnego poziomu spłat. 1 tak:

- w roku 2016 wskażnik spłat wynosi 6,33%, przy wskażniku dopuszczalnym 6,65%;

- w roku 20Í 7 wskaznik spłat wynosi 6,05%, przy wskażniku dopuszczalnym 6,10%;

- w roku 2018 wskaznik spłat wynosi 8,46%, przy wskażniku dopuszczalnym 8,52%;

- w roku 2319 wskaznik spłat wynosi 13,05%, przy wskażniku dopuszczalnym 13,11%.

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający wskazuje na obszary ryzyka, związane ze

spłatą długu i konieczność bieżącego monitorowania kształtowania się powyższyclt relacji.

W ptfzypadlut, gdy założenia wieloletniej prognozy finansowej nie zostaną osiągnięte należy

dokonać stosownych korekt w prognozowanyeh wielkościach budżetowych, w celu zachowania

wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ocena wieloletniej prognozy finansowej Gminy została dokonana przy założeniu pełnej

realizacji dochodów, zarówno bieżących jak i majątkowych. utrzymania zakładanego poziomu

wydatków oraz osiągnięcia planowanych nadwyżek operacyjnych.

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

roku o tinansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu

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

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst _jednolity z 2014 roku,

poz. 782 ze zmianami).
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Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust.1 ustatw z dnia 7 pażdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
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