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W załączeniu przesyłam uchwałę Nr IV/304/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2019 r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 
budżetowej gminy Mokrsko na 2020 r. 

Z poważaniem 

Przewodniczący Składu Orzekającego 

Zofia Dolewka 

Id: 2D762803-FBI i—49AD—A407—60E73 lA86F6C 
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Uchwała Nr IV/304/2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Mokrsko na 2020 r. 

Działając na podstawie art. 713 pkt 3 i. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi W osobach: 

1. Zofia Dolewka ~ przewodnicząca 

2. Grażyna Kos ~ członek 

3. Paweł Dobrzyński ~ członek 

uchwala, co następuje: 

1) Opiniuje pozytywnie z uwagami projekt uchwały budżetowej gminy Mokrsko na 2020 rok. 

2) Projekt uchwały budżetowej gminy Mokrsko na 2020 r. nie. przewiduje deficytu, zatem brak 

przesłanek do wydania opinii wtym zakresie. 

*i 

U z a s a d n i e n i e  

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta gminy Mokrsko projekt uchwały 

budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

Badając powyższe dokumenty dokonano ich oceny i ustalono, że projekt budżetu został 

opracowany w sposób zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ojinansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) oraz przepisami prawa 

materialnego, normującego poszczególne dziedziny działalności jednostki samorządowej. 

Jednakże w wyniku przeprowadzonej analizy przesłanych materiałów Skład Orzekający 

zwrócił uwagę na następujące okoliczności: 

. zaplanowana kwota wydatków w dziale 010 rozdziale 01030 (izby rolnicze) nie stanowi 

równowartości 2% zaplanowanych w budżecie na 2020 r. dochodów z tytułu podatku 

rolnego. Składki należne izbom rolniczym, w świetle przepisów prawa (art. 35 ust. 1 pkt 1 

"'ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych) musza być przekazywane 

w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego z terenu gminy; 

. ustalono za niski poziom rezerwy celowej (minimum 0 20,64 zł) na realizację zadań 

z zakresu zarządzania kryzysowego. 



2 

Przedłożony projekt budżetu na 2020 rok został opracowany z nadwyżka budżetu, 

rozumianą zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy @ jinansach publicznych, jako różnica między 

dochodami a wydatkami. Kwotę tej nadwyżki w wysokości 804.330,62 zł gmina Mokrsko 

planuje przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). Mając 

na względzie powyższe, brak jest przesłanek do wydania opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu gminy Mokrsko na 2020 rok, o której mowa wart. 246 ust. 1 ustawy 

ojinansach publicznych. 

Opinię Składu Orzekającego sformułowaną w niniejszej uchwale, Wójt jest obowiązany 

przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu, stosownie do postanowień zawartych w art. 

238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o_finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
›. 
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W załączeniu przesyłam 'ucliwałę Nr lV/303/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2019 r W sprawie zaopiniowania projektu uchwały 
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Uchwała Nr lV/303/2019 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały o wieloletniej prognozie tinansowej 

gminy Mokrsko. 

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 230 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 

r., poz. 869 z późniejszymi zmianami), Skład Orzekaj ący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w osobach: 

1. Zofia Dolewka - przewodnicząca 

2. Grażyna Kos - członek 

3. Paweł Dobrzyński ~~ członek 

F4» 
uchwala, co następuje: 

l 

opiniuje pozytywnie projekt uchwały W sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Mokrsko 

na lata 2020-2029. = 

U z a s a d n i e n i e  

Przeclłożony przez Wójta gminy Mokrsko projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej został opracowany na lata 2020-2029. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej 

prognozy finansowej korelują z zapisami projektu budżetu W zakresie objętym postanowieniami 

zawartymi w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W latach 2020- 

2029 zachowana została relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Wprojekcie 

uchwały owieloletniej prognozie finansowej zawarto upoważnienia dla Wójta gminy Mokrsko, 

które są zgodne z wymogami wynikającymi z art. 228 ustawy ojinansach publicznych 

W świetle obowiązujących przepisów prawa możliwość zadłużania się danej jednostki 

samorządu terytorialnego wyznacza reguła wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

ofznansach publicznych. Na podstawie wieloletniej prognozy finansowej ustalono, że relacje 

wyliczone w oparciu o wskazany wyżej przepis, w latach 2020 ~ 2029, przedstawiać się będą 

następująco: 



Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku 
. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający 7 

zobowiązań wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę 
art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

długu do planowanych dochodów bieżących. o której 
' . _ obliczony W oparciu o plan trzech kwartałów roku 

Lata  mowa w art. 243 ust. l ustawy (po uwzględnieniu . . 
_ | . poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 

zobow1ązań zwtązku współtworzonego przez jednostkę ' _ 
. _ , ustalony W oparcm 0 średnia arytmetyczną z poprzednich 

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
. l a t ) w %  

ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) w % 

2020 3,90 7,13 

2021. 6,90 7,51 

2022 7,37 9,12 

2023 10,21 11,35 

2024 8,46 12,30 

2025 8,12 12,48 

2026 5,95 12,90 

2027 7,65 13,76 

2028 5,66 ' 14,07 

2029 4,09 14,05 
„ „.... 

Z powyższych danych wynika, że obciążenie budżetu z tytułu zaciągniętych zobowiązań, 

w latach objętych wieloletnią prognozą finansową gminy Mokrsko nie przekracza określonego w art. 

243 ustawy o finansach publicznych dopuszczalnego wskaźnika spłat..Skład Orzekający zwraca 

jednak uwagę, że w 2021 i'— wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 

6,90% przy dopuszczalnym Wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 7,51%. Oznacza to, że 

nawet niewielkie odchylenia w wykonaniu przyjętych do obliczenia wskaźnika wielkości, 

mających Wpływ na obniżenie wysokości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, może 

doprowadzić do  naruszenia przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Niemniej Skład Orzekający ocenił prawidłowość sporządzenia wieloletniej prognozy 

finansowej oraz zawartej w niej prognozy kwoty długu i stwierdził, że spełnione zostały wymogi 

wynikające w tym zakresie z obowiązujących przepisów prawa. 

Nadto, Skład Orzekający przypomina, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły 

w Życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy (› finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) mających istotny wpływ na kształtowanie się 

wskaźników poziomu spłat zobowiązań. W ocenie Składu Wprowadzone zmiany w ustawie 

o finansach „publicznych wymagają stałego monitorowania wszystkich czynników wpływających 

na sytuację finansową gminy, w szczególności tych, które mają wpływ na relację określoną w art. 

243 ustawy ofincmsach publicznych. 
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Stosownie do art. 230 ust. 3 W związku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

ofnansach 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 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1429 ze zmianami). 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 


