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Sltladu Ürzelcającege Rcgienalnej Izby Übracbnnltewej w Łedzi

dnia 21 grudnia 2016 reku
w sprawie epinii e prejekcie uchwały w sprawie wieleletniej pregnezy finansewej

Gminy Mekrske.

Działając na pedstawie a1t.l3 pkt IZ ustawy z dnia 7 października 1992 reku

e regienalnych izbach ehrachultkewych (tekst jednelity z 2016 reku, pez. 561] eraz art. 230

ust. 3 ustawy z dnia E? sierpnia 2009 reku e tinansach publicznych (tekst jednelity z 2016 reku.

pez. lE'I"0}, Skład Ürzekajacy lłegienalnej Izby Ührachunkewej w Łedzi w składzie:

l. Barbara Pelewczyk - przcweclnic-ząca

2. Ürazyna l'~f.es ~ człenek

3. Paweł Dcbrzyfiski - człenek

uchwala, ce następuje:

epiniuje się pezytywnie prejckt uchwały w sprawie wieleletniej pregnezy finansewej Üminy

Mekrske, z uwagą zawarta w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład Ürzekający wydał przedmietewą epinię, bierac za pcdstawę dane wynikające

z prejektu uchwały w sprawie wieleletniej pregnezy finansewej Gminy l"-'Inkrske

eraz autepeprawki de tege prejektu. Pizedstawieny prejekt zestał epracewany na

lata 201? - 2023, zgednie z dyspezycją nenny, wynikającej z art. 22'? ustawy e finansach

publicznych. W prejekcie uchwały w sprawie wieleletniej pregnezy finansewej zawarte

upewaznienia dla Wójta Ürniny, które są zgedne z pestanewieniarni art. 223 ustawy

c linansach publicznych. Warteści przyjęte w prejekcie wieleletniej pregnezy finansewcj

i prejekcie budżetu Gminy są zgedne w zakresie wynikającym z arL 229 ustawy e finansach

publicznych.

We wszystkich latach pregnezy (2017-2023) zustala zachewana zasada. e kterej mewa

w art. 242 ustawy z dnia 2"? sierphia 2009 reku e finansach publicznych ¬ dechedy biezace

budzetew zaplanewane w kwetach wyższych ed wydatków bieżących.

Z analizy wicleletniej pregnezy finanscwej wynika, ze zadłużenie Gminy z tytulu

zaciągniętych eraz planewanych de zaciągnięcia kredytów i pezyczek planuje się spłacić
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w latach 2017 «- 2028. W roku 2017 spłata zadłużenia dokonywana będzie z planowanych do

zaciągnięcia kredytów, natomiast w dalszych latach prognozy (2018 - 2028) z nadwyżki

dochodów nad wydatkami budżetu. Wysokość spłat zadłużenia jednostki w danym roku

budżetowym oraz dopuszczalny poziom tych spłat 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 wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu jednostki

samorządu terytorialnego z tytułu spłaty długu, który ustalany jest jako średnia arytmetyczna

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody

ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W poszczególnych latach prognozy, wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach

publicznych, przedstawiają się następujące:

- w roku 2017 wskaźnik spłat wynosi 6,33%, przy wskażniku dopuszczaĹnym 6,49%;

- w roku 2018 wskaźnik spłat wynosi 3,54%, przy wskażniku dopuszczaĹnym 3,69%;

- w roku 2019 wskaźnik spłat wynosi 3,66%, przy wskażniku dopuszczaĹnym 3,77%;

- w roku 2020 wskaźnik spłat wynosi 4,84%, przy wskażniku dopuszczalnym 5,13%;

- w roku 2021 wskaźnik spłat wynosi 6,52%, przy wskażniku dopuszczainym 6,72%;

~ w roku 2022 wskaźnik spłat wynosi 6,73%, przy wskażniku dopuszczalnym 6,77%;

- w roku 2024 wskaźnik spłat wynosi 6 69% przy wskażniku dopuszcza nym 6,77%;

- w roku 2023 wskaźnik spłat wynosi 6,75%, przy wskażniku dopuszczalnym 6,77%;

- w roku 2025 wskaźnik spłat wynosi 6,58%, przy wskażniku dopuszczainym 6,74%;

- w roku 2026 wskaźnik spłat wynosi 6,42%, przy wskażniku dopuszczainym 6,72%;

- W roku 2027 wskaźnik spłat wynosi 6,38%, przy wskażniku dopuszczalnym 6,69%;

- W roku 2028 wskaźnik spłat wynosi 3,32%, przy wskażniku dopuszczainym 6,69%.

Według powyższych danych, wskaźniki spłaty zadłużenia we wszystkich latach prognozy

spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, kształtują się bowiem poniżej

wartości dopuszczalnego wskaźnika spłat, obliczonego dla danego roku budżetowego. Skład

Orzekający wskazuje jednakże na obszary ryzyka, związane ze spłatą długu W okresie

2017 - 2027, ponieważ W tych latach poziom spłat zobowiązań Gminy jest bliski dopuszczalnej

granicy spłat. Sytuacja ta wymaga bieżącego monitorowania realizacji budżetu oraz wskaźników

spłaty długu Gminy, przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, 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.
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F- Stosownie do art. 230 ust. 3 w związku z art. 245 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

,""J roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia o wrzesnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Ľ-'z.U. z 2016

roku,poz.l7d41

Üd niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium

Regionalnej Izby Übrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dniajej doręczenia.
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