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Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Zespol we Wloclawku
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o projekcie uchwaly o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielgie.
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Skladu Orzekaj^cego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wielgie na lata 2016 - 2025

Sklad Orzekaj^cy Nr 8 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w osobach:

Przewodnicz^ca - Elzbieta Osihska
Czlonkowie: - Daniel Jurewicz

Jan Sieklucki

dzialaj^c na podstawie art.19 ust. 2 w zwi^zku z art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziemika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113)oraz art. 238 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z pozn. zm.), a takze zarz^dzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie skladdw
orzekaj^cych i zakresu ich dzialania, po analizie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016 - 2025 wyraza

opini? pozytywn^.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Wielgie przedstawil Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy,
Zespol we Wloclawku projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wielgie na lata 2016 - 2025 (dalej WPF) wraz z objasnieniami, celem zaopiniowania.
Po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie uchwaly danych Sklad Orzekajqcy
stwierdzil, co nast^puje:

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej sporz^dzono na lata 2016 - 2025 zgodnie
z okresem, na ktory zaci^gni^to oraz planuje si^ zaci^gn^c zobowi^zania oraz wykazem
planowanych przedsi^wzi^c wieloletnich.

Przedlozony projekt uchwaly w sprawie WPF Gminy Wielgie uwzgl^dnia wszystkie
elementy wymagane art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm. - dalej ustawa).

Wyst^puje zgodnosc kwot uj^tych w projekcie WPF i projekcie uchwaly budzetowej
w zakresie wyniku budzetu, przychodbw i rozchodow oraz kwoty dlugu zgodnie dyspozycj^
art. 229 ustawy.



Zostaia zachowana zasada zrownowazenia budzetu w zakresie wydatkow biezqcych,
wynikaj^ca z art. 242 ustawy (biezqce wydatki sq nizsze niz dochody). Nalezy nadmienic,
ze zasada ta obowi^zuje zarowno w odniesieniu do planowanego budzetu jak i wykonanego
budzetu na koniec roku. Sklad podkresla, ze wysokosc wykonanej nadwyzki operacyjnej
b^dzie miata decyduj^cy wptyw na ksztahowanie si^ wskaznika indywidualnego zadluzenia
a tym samym na ksztahowanie si^ relacji opisanej w art. 243 ustawy w latach 2017 - 2019.

Z objasnieh do WPF wynika, ze przyj^te wielkosci planowanych dochodow i wydatkow
ustalone zostaly w oparciu o przewidywane wykonanie za 3 kwartaly roku 2015, podpisane
umowy, informacj^ od dysponentow cz^sci budzetowych o planowanych datacjach celowych
na realizacj^ zadah zleconych z zakresu administracji rzqdowej oraz informacj?
z Ministerstwa Finansow o wysokosci subwencji ogolnej i udzialach w podatku dochodowym
od osob fizycznych, a takze o "Wytyczne dotycz^ce zalozeh makroekonomicznych"
zatwierdzone przez Ministra Finansow.

Do projektu uchwaly w sprawie WPF dol^czono (zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy) wykaz
wieloletnich przedsi^wzi^c, z ktorego wynika, ze Gmina zaplanowala inwestycje wieloletnie
do 2019 r.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono kwot^ dlugu
oraz relacj^, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Prognoza kwoty dlugu sporzqdzona
zostala na lata 2016 - 2025, tj. na okres, na ktory zaci^gni^to zobowi^zania, co wynika z tresci
art. 227 ust. 2 ustawy. Z zalozeh przyj^tych w prognozie kwoty dlugu wynika, ze w 2016 r.
planowany deficyt budzetowy i splata zobowi^ah z lat poprzednich sfmansowane zostan^
przychodami z tytulu planowanych do zaci^gni^cia kredytow i pozyczek w wysokosci
638 083 zl oraz wolnymi srodkami z lat ubieglych w kwocie 487 038 zl. Od 2017 r.
nie planuje si^ zaci^gania nowych zobowi^ah zwi^kszaj^cych dlug Gminy. Prognozowana
kwota dlugu na koniec 2016 r. wyniesie 3 710 277 zl, tj. 15,8 % planowanych na ten rok
dochodow.

Z danych wykazanych w projekcie prognozy kwoty dlugu na lata 2016 - 2025 wynika,
ze relacja okreslona art. 243 ustawy zostala zachowana. Indywidualny wskaznik zadluzenia
liczony zgodnie z treki^ art. 243 ustawy, tj. w oparciu o plan 3 kwartahi roku
poprzedzaj^cego rok budzetowy w latach 2016 - 2025 jest wyzszy niz przypadaj^caw danym
roku rata splaty zobowiqzah wraz z odsetkami.

Zal^czone do WPF objasnienia uzasadniajq przyj^te w niej wartosci. Zgodnie z art. 226
ust. 1 i 2a ustawy WPF powinna bye realistyczna, zatem planowane w niej dochody oraz
wydatki powinny bye uzasadnione. Nalezy bowiem pami^tac, iz wieloletnie prognozowanie
fmansowe jest instrumentem l^cz^cym prowadzenie polityki rozwoju jednostki samorz^du
terytorialnego z realistyczn^ wizj^ jej mozliwosci finansowych.

Sklad Orzekaj^cy w odniesieniu do przedlozonej uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016 - 2025 formuluje nast^pujqce uwagi:

— Wskazniki zadluzenia (indywidualny wskaznik dopuszczalnego obci^zenia budzetu
splaty zadluzenia i wskaznik splaty raty), ustalone zostaly przy zalozeniu pelnej realizacji
przez Gmin^ dochodow, utrzymania zakladanego poziomu wydatkow oraz osi^gni^cia
planowanych nadwyzek operacyjnych. Niewykonanie planowanej nadwyzki operacyjnej



w 2016 r i latach nast^pnych negatywnie wplynie na zachowanie relacji okreslonej w art. 243
ustawy.

— Sklad wskazuje, ze w 2017 r. wskaznik splaty rat zobowi^an wraz z odsetkami
wynosi 3,85 % (po uwzgl^dnieniu ustawowych wyl^czen) i oscyluje w granicach
indywidualnego wskaznika dopuszczalnego obci^zenia budzetu splaty dlugu liczonego
w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzaj^cego rok prognozy 4,44 %,.

Ponadto Sklad wskazuje, ze kwota dlugu na koniec 2015 r. „wykonanie 2015" jest niezgodna
z wykazanymi danymi w tym wierszu i kwot^ dlugu na 2014 r. Wyliczenia kwoty dlugu
w latach kolejnych s^ prawidlowe. Dane wykazane w poz. 2.2 „Wydatki inwestycyjne"
w latach 2020 - 2025 winny bye zgodne z poz. 11.4 + poz. 11.5. Powyzsze rozbieznosci
winny bye zweryfikowane przy podejmowaniu przez Rad^ Gminy uchwaly w sprawie WPF.

Reasumuj^c, Sklad Orzekaj^cy podkresla, ze istotne znaczenie dla zachowania relacji
z art. 243 ustawy dla roku 2016 i lat przyszlych b^dzie mialo wykonanie budzetow
i ksztaltowanie si^ wskaznika indywidualnego zadluzenia liczonego w oparciu o wykonanie
roku poprzedzaj^cego rok budzetowy.

Biorqc pod uwag? powyzsze ustalenia, a w szczegblnosci zapewnienie przestrzegania
przepisow ustawy o fmansach publicznych dotycz^cych uchwalania i wykonywania budzetow
w latach przyszlych, mimo zawartych uwag, Sklad Orzekaj^cy postanowil jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly sluzy prawo wniesienia odwolania do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od datyjej dor^czenia.

Przewodnicz^ca Skladu Orzekaj^cego

Czionek Kolc^um
Regionali)«;33^by Oh<a^^nkowej

mgr Elzbieta Osinska


