MEJSKIWDZIERZGONIU
wplynglodnia

UCHWAI-A Nr 216lg316lFtltls
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdafisku

z dnia 25 listopada2015r.
w sprawie opinii o projekcie uchwaly o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Dzierzgoir nalata 2016- 2020.
Na podstawieart. 13 pkt 12 w zwiqzkuz art. 19 ust' 2 ustawy z dnia 7 pu2dziemika
(Dz. U. z 2012r. poz.7ll3 z p62n.zm.)orv
7992r.o regionalnychizbachobrachunkowych
art.230 ust. 3 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych(Dz. U . z 2013r.poz.
885zp6in.zm.),
SkladOrzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdariskuw osobach:

r)

Zygmunt Bach
2) Roman Fandrejewski
3) Alicja Srubkowska

-

przewodnicz4cy
czlonek
czlonek

pozytywnie z uwag{ opiniuje projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowejGminy Dzierzgofi na lata 2016- 2020.
UZASADNIENIE
W dniu 16 listopada2015r.do tutejszejIzby wptyn4lprojektuchwalyRadyMiejskiej
w Dzierzgoniuw sprawieprzyjgciaWieloletniejPrognozyFinansowejGminy Dzierzgofi,na
lata2076-2020.
Analiza tre6ci opiniowanego dokumentu wykazala, i:e projekt uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozyfinansowejzostalopracowanyzgodniez wymogamiokre$lonymiw art.
226,a;rL227i art.228 tstawy z dnia27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych.
Sklad Orzekaj4cystwierdzil,2e wielko3ci zaplanowanychwydatk6w bieZ4cychw
latach 2016 - 2020 nie przektaczaj4sumy dochod6wbiez4cych'W zwiqzku z poryzszym
nale2y stwierdzil, 2e zoslaLazachowanarelacja okreslonaw art. 242 v,ryzejprzywo{anej
ustawyo finansachpublicznYch.
W wyniku analizy projektu wielolehriej prognozy finansowej pod wzglgdem
merytorycznym Sklad Orzekajqcy stwierdzil, 2e dllg jednostki z tltulu zaci4gnigtych
po|yczeki kredlt6w w roku 2016wynosi 5.752.874zl, co stanowi19,99%planowanychna
gminy.
bud2etu
tenrok dochod6w
Dokonuj4c analizy danych zawarlych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej
oraz bior4c pod uwagg ci4z1cena gminie Dzierzgori zobowiTania z tyfitLu zaci4gnigtych
kreclyt6wi po?yczek,po uwzglgdnieniuw 2016 roku zaplanowanychprzychod6ww kwocie
1.600.000zl, SkladOrzekaj4cystwierdzil,ze w 2016roku kwota splatwyzej wymienionych
planowanychna
zobowi4zahz powyzszychtytul6w zoslalazaplanowanaw wysokosci 6133"/o
ten rok dochod6wbud2etu.NatomiastdopuszczalnywskaZniksplatyzobowiqzariokredlonyw
afi. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publicznych, po uwzglgdnieniu
ustawowych wyl4czeh, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzaj4cego
pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o Sredni4 atytmetyczn1z 3 lat
poprzednich)w Gminie Dzierzgoriwynosi 7,8lo/oplanowanychna ten rok dochod6w.
W latach 2017-2020 r6wnie2 kwota splat nie przel<raczadopuszczalnychg6mych
wysoko5ci.
WobecpowyzszegoSkladOrzekaj4cystwierdza,2enie zostanieprzekroczonywskaZnik
okreSlonyw art. 243 ustawyz dnia 27 sierpnia2009r.o finansachpublicznych.

Sklad Orzekaj4cyanalizuj1cobjaSnieniaprzyjgtych wielkoici dochod6w uznajeje za
realnie uzasadnione.W objaSnieniachdo projektu wieloletniej prognozy finansowej ujgto
bowiem gl6wne Zr6dladochod6w,uwzglgdniaj4ctendencjeksztaltowaniasig ich wielkoSciw
oparciuo kwoty subwencji,dotacjeceloweujgtew projekcieustawybudZetowejna 2016r.
oruz analizywykonaniadochod6ww latachpoprzednich.ObjaSnieniado projektu wieloletniej
prognozy finansowej zawieraj4 r6wnie2 informacje dotycz4cewielkodci planowanychdo
realizacji wydatk6w w odniesieniu do planowanego ich wykonania na koniec roku
poprzedzaj4cego
dany rok budzetowyobjgty prognoz4.Z uwagi na fakt, 2e wzrost poziomu
dochod6wi wydatk6w budzetuobjgtychwieloletni4 prognozqfinansow4w kolejnych latach
ksztaltuje sig na poziomie zbliZonymdo poziomu ich wzrostu w roku poprzedzaj4cyndany
rok budZetowy, Sklad Orzekaj4cy stwierdza, ze proponowanaprognozajest moZliwa do
realizacji.
W obja3nieniach zawarto r6wnie2 informacje o wielkodciach planowanych do
zaci4gniEciaprzychod6wbud2etuz podaniemich poszczeg6lnychir6deLi planowanegocelu
ich wykorzystania.Wielkodci zaplanowanychrozchod6ww latach 2016 - 2020 wynikaj4 z
harmonogramusplatdotychczaszaci1gaigty
ch zobowi4zan.
Sklad Orzekaj4cy zwracajednakZeuwagg, i2 w zal4czntkuokreSlaj4cymplanowane
przedsigwzigcia
inwestycyjnych
nie oke3lonolimitu zobowi4zan
w wieloletnichzadaniach
w
2016roku.
pod uwaggSkladOrzekaj4cy
postanowiljak w sentencji.
Bior4cpowyZsze
Od niniejszejuchwaly sluZyodwolaniedo_KolegiumRegionalnejIzby Obrachunkowej
w Gdariskuw ci4gu14dni od dniajej
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