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UCHWAtr-ANr 16019316l
jqcegoRegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdar[sku
z dnia 6 grudnia 2016roku
w sprawie opinii o projekcie uchwaly Rady Miejskiej I)zietzgofr o wieloletniej
PrognozieFinansowejGminy Dzierzgori na lata 2017'2021'
Na podstawieart. 13 pkt 12 w zwiqzk\ z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 puadziemika
(Dz. IJ. z 2016t. poz. 567)orazart.230ust.
1g92r. o regionalnychizbachobrachunkowych
3 ustawyz dnia27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych(Dz.u. z 2016r. poz. 1870),
SkladOrzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachunkowejw Gdariskuw osobach:
1) Alicja Srubkowska
2) MalgorzataKopowicz
3) Marian Kujawski

-

przewodnicz4ca
czlonek
czlonek

pozytywnie opiniuje projekt uchwaly Rady Miejskiej Dzierzgoft w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Dzierzgofi na lata 2017- 2021'
Uzasadnienie
w clniu15 listopada2016r. do tutejszejIzby lvplyn4lprojektuchwalyRadyMiejskiej
w Dzierzgoniuw sprawie przyjEciawieloletniej PrognozyFinansowejGminy Dzierzgofr,na
lata2017-2021.
Analiza tre6ci opiniowanego dokumentu w1'kuaLa, 2e projekt uchwaly w sprawie
wieloletniej progro"y fm-rowej zostalopracowanyzgodniez wymogamiokreSlonlnniw arl.
226, art.227 i art.228 ustawy o finansachpublicznych'
Sklad orzekaj4cy stwierdzil, 2e wielkosci zaplanowanychwydatk6w bieZ4cychw
latach 2017- 2021 nie puektaczajl sumy dochod6wbieZ4cych.w nri4zku z powzszw
nalezy stwierdzil, Ze zostalazachowanarelacja okeSlona w aI't. 242 wyaej przywolanej
ustawyo finansachpublicznYch.
'projektu
wieloletniej prognozy finansowej pod wzglgdem
W wyniku analizy
merytorycznym Sklad orzekaj4cy stwierdzil, ze dlug jednostki z t}'tulu. zaci4gnigtych
poiryczekikredyt6ww roku 2017w5'nosi6'023'380zl, co stanowi16,767oplanowanychna
ten rok dochod6wbudZetugminY'
Dokonuj4c analizy danych zawafiych w projekcie wieloletniej plognozy finansowej
oraz bior4c pod uwagg ciq24cena gminie Dzierzgori zobowiTania z tybiln zaci4gnigtych
przychod6ww kwocie
kredyt6wI pozyczek,po uwzglgdnieniuw 2017roku zaplanowaaych
1.g2i).347"t, SfuuaOizekaj4cystwierdzil,2e w 2017roku kwota splatwyzej wymienionych
w wysokosci5,117oplanowanychna
zobovi4za| z powyzszychtytul6w zoslalazaplanowana
ten rok dochod6wbudZetu.Natomiastdopuszczalnywska2niksplatyzobowi4za6okeslony w
art. 243 ustawy o finansachpubl icznych,po uwzglgdnieniuustawowychwyl4czea' obliczony
pierwszyrok prognozy(wska:lnikustalony
w oparciuo plan 3 kwartalu ioku poprzedzaj4cego
w Gminie Dzierzgohwynosi 6005%o
poprzednich)
w oparciu o sredni4 arylmewczn4z 3 lat
planowanychna ten rok dochod6w.
w latach 2018 - 2021 r6wnie2 kwota splat nie ptzekJaczadopuszczalnychg6mych
wysoko:ici.
wskaznik
wobec powyzszegoSkladorzekajqcystwierdza,2eniezostanieprzekroczony
okeslony w art. 243ustawyo finansachpublicznych.
Skiad Orzekaj4cy analiznj4cobjadnieniaprzyjgtych wielkoSci dochod6w waie je za
do projektuwieloletniejprognozyfinansowejujgto
realnieuzasadnioni.w objaSnieniach

bowiem gl6wne lr6dla dochod6w,uwzglgdniaj4ctendencjeksztahowaniasig ich wielkodciw
oparciu o kwoty subwencji,dotacjeceloweujgte w projekcie ustawy budZetowejna 2077 r.
oiar analizywykonaniadochod6ww latachpoprzednich.Objasnieniado projektuwieloletniej
prognozy irnansowej zawieraj4r6wnieZ informacje dotycz*ce wielkogci planowanychdo
i"uiru.1t wydatk6w w odniesieniu do planowanego ich wykonania na koniec roku
poprzedzaj1iegodany rok budZetowyobjgty prognoz4.Z twagi na fakt, Ze wzrost poziomu
i*noao* i *yau*o* budZetuobjgtychwieloletni4 prognoz4finansow4w kolejnych latach
ksztaltuje sig na poziomie zbliZonymdo poziomu ich wzostu w roku poprzedzaj4cymdany
rok buiZetowy, Sklad Orzekaj4cy stwierdza, Ze proponowanaplognoza jest moZliwa do
realizacji.
w objadnieniach zawarto r6wnie2 informacje o wielkosciach planowanych do
zacirynigcii ptzychod6wbudZetuz podaniemich poszczeg6lnychir6det i planowanegocelu
icrr wyr<orzystania.wielkodci zaplanowanychrozchod6ww latach 2017 2021 wynikaj4 z
harmonogramusplatdotychczaszaci4gnigtychzobowi4zafi.
postanowiljak w sentencji'
Bior4cpowy2szepoduwaggSkladOrzekajqcy
od niniejszej uchwaly slu2y odwolaniedo Kolegium RegionalnejIzby obrachunkowej
w Gdanskuw ci4gu14dni od dniajej dorgczenia.
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