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Skladu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie opinii do projektu uchwaĘ o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego dificytu

budżetu Gminy Ży(no

Na podstawie ań. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pażdziemika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (j. Dz. ll. z ZOl2 r., poz. 1Il3 ze
zmianarni) l art. 230 ust.3 oraz art.246 ust.7 ustawy z dnia 2? iięrpnia 2009
roku o ftnansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz'885 z pózniejszymi
zmianami), Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej Łódzi:

Uzasadnienie

Skład orzekający formułując opinlę zawartą w sentencji przyjął Za podstawę
dane wynikające z pĄektu uchwĄ w sprawie wi;loi;ńiej prognozy
finansowej, w tym przedsięwzięć oraz załączonej do niej prognozy kwoty Jfugu.

|ak wynika z przedłożonego do zaopiniowania projektu wieloletnia prognoza
finansowa zawiera elementy określone w art.226 ust. 1 i 2 a ustawy o finansach
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uchwala' co następuje:

s1

opiniuje się pozytywnie projekt uchwaĘ w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Żytno z uwagami zawaltymi w uzasadnieniu.

$2

odstępuje się od wydania opinii o możliwości sfinansowania w 2016 roku
planowanego deficytu budżetu Gminy Zytno.



publicznych i obejmuje lata spłaty długu. Załącznik Nr 2 do pĄektu doŁyczący
przedsięwzięć sporządzony został w sposób zgodny z wymógami ot<reśionymi
w art.226 ust.3 i 4 ustawy o hnansach publicznych.

W projekcie 
_ 

wieloletniej prognozy finansowej w pozycji 11.5._ wykazano
niewłaściwą kwotę ,,nowych wydatków inwestycyjny;h,;' Winna ona być
w kwocie 590.000, zamiast 1.000.000 Zł gdyżlwydatki k;ntynuowane wykazane
w przedsięwzięcia ch wynoszą4l0'00O zI. \!/
Ponadto przy-opiniowaniu kwoty długu wzięto pod uwagę, że projekt obliczają
po uwzględnieniu wykonania za 2015, a nie po uwzględnieniu planu za Iii
kwańał 2015I. \łi'
Z przedstawionej plognozy wynika nadto, że w lalach 2016-2020 spełniona
Zostanie Zasada określona w aft. 242 ustawy o finansach public)nych -
prognozo\'/ane dochody bieżące budżetów w tych latach zaplanówano
w wysokościach wyższych od wydatków bieżących.
W przedłożonej do zaopiniowania prognozie Gminy przyjęto założenie,
że w latach Ż016-2020 spłata zobowiąZań zaliczanyci do'dfugu będzie
finansowana z naduyżki dochodów nad wydatkami budzetowymi (nadwyżki
budZetowej).

Począwszy od 2014 roku dla danej jednostki samorządu terytorialnego
obliczany 

-jest indywidualny wskźnik maksymalnego obciążenia budżetu
Z tytułu spłaty długu ustalany jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich
tlzęch Iat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody
ze 

.s'przedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki biezące do dochodów
ogółem budżeĘ zgodnie z regułą wynikającą z art' 243 uriu*y o finansach
publicznych. Dla ustalenia w sposób prawidłowy wskźników zadŁużenia
bafdzo istotne staje się planowanie oraz wykonanie dochodów zarówno
bieżących, jak i majątkowych. Ustalanie nowógo maksymalnego wskaźnika
obciązenia budżetu spłatą dfugu wiąze się w sposób bezpośredni łielkościami
wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków własnych oraz nadwyżki
budżetu odniesionych do wartości dochodów ogółem . Przy rćalizacji założoiych
w pĄekcie prognozy kwoty długu wielkości, w latach 2016-2020 Gmina
wykazała' że obclĘenie budżetu z tytułu spłaty dfugu ksaałtować się będzie
poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danógo roku.
Skład orzekający podkreśla, Źe wskaŹniki ustawowe w zakesię obciażenia
budżetu Gminy spłatą długu' został ustalone przy założentu pełnej reaiizacji
przez Gminę dochodów (zarówno bieżących, jak i majątkowych), ltrzymarlia
zakładanego poziomu wydatków oraz osięgnięcia planowanych nadwyżek
operacyjnycll

Jak'wynika z powyższej analizy, Skład C)rzeka1ący ocenił przedłożony projekt
wieloletniej prognozy finansowej oraz zawartej w niej prognozy kwoty długu,



uwzględniając wytyczne wynikające z aft' 230 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z którymi opinię do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawr'onego wraz
z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje
ze szczegóInym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przez jednostkę
samorządu terytorialnego przepisów tej ustawy dotyczących uchwalania
i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaci'ągntęo i planuje się
zaclągnąć zobowiązania Mając na względzie powyższę, Skład postanowił
wydać opinię zawaftą w $ 1 sentencji niniejszej uchwĄ.

Skład orzekający formułując opinię zawańą w $ 2 sentencji niniejszej uchwĄ
przyjął za podstawę dane wynikające z projektu budżetu Gminy Żytno na 2076
rok oraz prognozy kwoty dfugu załączonej do pĄektu wieloletniej prognozy
finansowej.

Na podstawie określonych w projekcie budżetu 2016 roku wielkości ustalono,
że dochody zaplanowano w wysokości 15.622.836 zł, a wydatki w kwocie
14.6|0.129,39 zł. oznacza to, że planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości
1.012'706'61 zł, która przeznaczona Zostanłe na spłatę wcześniej zaciągniętych
kedytów i pożyczek.

Mając na względzie powższe, Skład orzekający postanowił wydać opinię
zawarlą w $ 2 sentencji uchwaĘ

Stosownie do art. 230 ust. 3 oraz art-246 Ltst.2 ustawy o finansach
publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu
terytońalnęgo w terminie 7 dni od dniajej otrzymania na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 września 200l o dostępie do informacji publicznej (j. Dz.U.
zŻ0I4 r.poz.782)

od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie ań. 20 ust.l.
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego
składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.


