
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 12 grudnia 2016 r.

WJELGiE

RI0-S08-4211-17/WPF/l 6

m.

onia

Nr

ZafPan

Tadeusz Wiewiorski

Wojt Gminy

Wielgie

2016 -12- 1 4

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Zespol we Wloclawku
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Uchwala Nr 17AVPF/2016

Skladu Orzekaj^cego Nr 8

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrazenia opinii o projekcie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017 - 2025

Sklad Orzekaj^cy Nr 8 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 2016 r., poz. 561) oraz art. 238

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1870), a takze zarzqdzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie skladow orzekaj^cych i zakresu ich

dzialania, po analizie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017 - 2025 wyraza

opini? pozytywn^.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Wielgie przedstawil Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy,

Zespol we Wloclawku projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017 - 2025 (dalej WPF) wraz z objasnieniami, celem

zaopiniowania.

Po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie uchwaly danych Sklad Orzekaj^cy

stwierdzil, co nast?puje:

Przedlozony projekt uchwaly w sprawie WPF uwzgl^dnia wszystkie elementy wymagane

art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.

1870 - dalej ustawa).



Wyst^puje zgodnosc kwot uj^tych w projekcie WPF i projekcie uchwaiy budzetowej

w zakresie wyniku budzetu, przychodow i rozchodow oraz kwoty dlugu, zgodnie dyspozycj^

art. 229 ustawy.

Zostala zachowana zasada zrownowazenia budzetu w zakresie wydatkow biez^cych,

wynikaj^ca z art. 242 ustawy. Nalezy nadmienic, ze zasada ta obowi^zuje zarowno

w odniesieniu do pianowanego budzetu jak i wykonanego budzetu na koniec roku.

Z objasnien do WPF wynika, ze przyj^te wielkosci planowanych dochodow i wydatkow

ustalone zostaly w oparciu o przewidywane wykonanie za 3 kwartaly roku 2016, informacj^

od dysponentdw cz^sci budzetowych o planowanych datacjach celowych na realizacj^ zadah

zleconych z zakresu administracji rz^dowej oraz informacj^ z Ministerstwa Finansow

0 wysokosci subwencji ogolnej i udziatach w podatku dochodowym od osob fizycznych.

Sktad wskazuje, ze informacje w zakresie kwot subwencji ogolnej i udzialdw w podatku

dochodowym od osob fizycznych s^ wielkosciami prognozowanymi i mog^ ulec zmianom

w stosunku do kwot planowanych.

Do projektu uchwaly w sprawie WPF dol^czono wykaz wieloletnich przedsi?wzi?c, ktore

Gmina zamierza realizowac w latach 2017 - 2020, co wyczerpuje dyspozycje okreslone

art. 226 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono kwot^ dlugu

oraz relacj^, o ktdrej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Prognoza kwoty dlugu sporz^dzona

zostala na lata 2017 - 2025, tj. na okres na ktdry zaci^gni^to oraz planuje si^ zaci^gn^c

zobowi^zania, co wynika z tresci art. 227 ust. 2 ustawy. Prognozowana kwota dlugu

na koniec 2017 r. wyniesie 3 226 192,37 zl, tj. 10,5 % planowanych na ten rok dochodow.

Z danych wykazanych w projekcie prognozy kwoty dlugu na lata 2017- 2025 wynika,

ze relacja okreslona art. 243 ustawy zostala zachowana. Wskaznik dopuszczalnej splaty

zadluzenia liczony zgodnie z tresciq art. 243 ustawy, tj. w oparciu o plan 3 kwartalow roku

poprzedzaj^cego rok budzetowy w latach 2017 - 2025 jest wyzszy niz przypadaj^ca w danym

roku rata splaty zobowi^zah wraz z odsetkami.

Z zalozeh przyj^tych w prognozie kwoty dlugu wynika, ze w 2017 r. splata zobowi^zah

b^dzie finansowana przychodami budzetu z tytulu planowanych do zaci^gni^cia kredytdw i

pozyczek. W latach 2018 - 2025 splata rat zobowi^zah b^dzie finansowana planowan^

nadwyzk^ dochodow nad wydatkami budzetowymi. W latach 2018 - 2025 nie planuje

si? zaci^gania nowych zobowi^zan zwi^kszaj^cych dlug Gminy.

Sklad Orzekaj^cy podkresla, ze omawiane wskazniki zadluzenia, ustalone zostaly przy

zalozeniu pelnej realizacji przez Gmin? dochodow, utrzymania zakladanego poziomu

wydatkow oraz osi^gni^cia planowanych nadwyzek operacyjnych.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy WPF powinna bye realistyczna, a zatem planowane

w niej dochody oraz wydatki powinny bye uzasadnione. Zal^czone do WPF objasnienia

uzasadniaj^ przyj?te w niej wartosci.



Sposob wejscia w ̂cie uchwaiy budzetowej, o ile zostanie ona podj^ta do konca 2016 r.,
jest zgodny z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

Reasumuj^c, Sklad Orzekaj^cy wskazuje, ze decyzje dotycz^ce zaciqgania zobowi^zan
w zakresie realizacji zadan inwestycyjnych winny zostac scisle powi^ane z biez^c^ ocenq
sytuacji finansowej Gminy, w tym ksztakowania si? wskaznikow zadluzenia. Na organach
Gminy (stanowi^cym i wykonawczym) spoczywa obowi^zek zachowania dyscypliny
w ponoszeniu wydatkow oraz zachowania ostro:mosci w podejmowaniu decyzji maj^cych
wplyw na poziom dlugu i mozliwosci jego splaty.

Bior^c pod uwag? powyzsze ustalenia Sklad Orzekaj^cy postanowii jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly shi^ prawo wniesienia odwolania do Kolegium RegionalneJ Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej dor?czenia.

Przewodnicz^ca Skiadu Orzekaj^cego

Czlorjek~Kole
Regionaln([j^y Obi
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mgr Elzbieta Osiriska


