
Uchwata Nr S.O. XI/429-1/26/12

Skladu Orzekaj^cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie

z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: opinii do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Raba Wyzna.

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), art. 230 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z
pozn. zm.) - Sklad Orzekajacy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Krakowie w osobach:

Przewodniczacy: - Jozef Zon
Czlonkowie: - Bozena Jakubowska

- MarekLopata

po zapoznaniu si? z przedlozonym projektem uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej

postanowit:

pozytywnie zaopiniowac projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Raba Wyzna.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie -
Zespohi Zamiejscowego w Nowym Saczu wplynaj wraz z projektem uchwaly
budzetowej na 2013 rok, opracowany przez Wojta Gminy Raba Wyzna projekt
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Po dokonaniu analizy przedlozonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej
dokumentu, Sklad Orzekajacy uznal, ze projekt uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej zostal sporzadzony z uwzglednieniem obowiazujacych
przepisow prawa, a w szczegolnosci unormowan dziatu V, rozdziahi 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.), co
uzasadniaja^ponizsze ustalenia.

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej zostal sporzadzony z dochowaniem
wymogow w zakresie szczegolowosci, ustalonej art. 226 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych. Dane zawarte w projekcie, przy
uwzglednieniu przedstawionych objasnien przyj^tych wartosci - w ocenie Skladu
Orzekaja^cego - wydaja^ si? bye realistyczne. Projekt obejmuje okres roku



budzetowego 2013 oraz kolejne lata - do 2024 roku. Przyjete wartosci dla 2013 r.
sa. spojne w zakresie wyniku fmansowego i zwiazanych z nim kwot przychodow i
rozchodow z analogicznymi wielkosciami ujetymi w projekcie uchwaly
budzetowej na 2013 rok. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Raba Wyzna zapewniono w poszczegolnych latach przestrzeganie przepisu art. 242
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ktory wymaga
aby planowane wydatki bieza.ce dla kazdego roku nie byly wyzsze niz planowane
dochody bieza.ce powiekszone o nadwyzk? budzetowa. z lat ubieglych i wolne
srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wyzej powolanej ustawy.

2. W zalaczniku do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zamieszczono wykaz przedsiewziec, wskazujac dla kazdego wymienionego
przedsiewziecia dane i limity, o ktorych stanowi art. 226 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwota wydatkow biezacych
i majaftowych wynikajacych z limitow wydatkow na planowane i realizowane
przedsiewziecia, ustalona w wykazie przedsiewziec wieloletnich, zostala
wyodrebniona w wieloletniej prognozie finansowej (zgodnie z wymogiem art. 226
ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej zawiera prognoze kwoty dhigu, ktora
zostala sporzadzona na lata 2013-2024. W okresie tym przewiduje si? pelna. splat?
zaci^gni^tych zobowiazan. Z przedmiotowego dokumentu wynika, ze zarowno
laczne obciazenie budzetu gminy splatami dhigu jak rowniez wysokosc dhigu nie
przekrocza. w 2013 roku, limitow zadluzenia okreslonych przepisami art. 169
i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ktore na
podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzajace ustaw? o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z
pozn. zm.) zostaly utrzymane w mocy do 31 grudnia 2013 roku.

Mozliwosc splaty zadluzenia po roku 2013 wyrazona jest natomiast poziomem
indywidualnego wskaznika, o ktorym mowa w art. 243, z uwzglednieniem art. 244
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona przez
gmine prognoza kwoty dhigu wykazuje, ze pocza^wszy od 2014 roku roczna
wartosc obciazen budzetu splata. dhigu, kosztami jego obslugi oraz poreczeniami
do planowanych dochodow ogolem budzetu danego roku nie przekracza sredniej
arytmetycznej - z obliczonych dla bezposrednio poprzedzajacych dany rok trzech
lat - relacji dochodow biezacych, powiekszonych o wplywy uzyskane ze sprzedaiy
majatiai oraz pomniejszonych o wydatki biezace do dochodow ogolem. Sklad
Orzekajacy zauwaza jednak, ze indywidualne wskazniki zadluzenia gminy po
2013 roku zostaly aktualnie obliczone w oparciu o prognozowane wielkosci
dochodow i wydatkow biezacych, podczas gdy w przyszlych latach b?da. one
wyliczane na podstawie wielkosci wynikajacych ze sprawozdan z ostatnich trzech
lat, czyli faktycznie wykonanych. Moga. one zatem istotnie roznic si? od obecnie
prognozowanych, co w przypadku wystaj)ienia niekorzystnego poziomu tej relacji,
moze znaczaco ograniczyc zdolnosc obslugi istniejacego zadluzenia jak rowniez
mozliwosci zaci^gania nowych kredytow i pozyczek oraz emisji obligacji
komunalnych.



4. Zaproponowane wprojekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
upowaznienia dla organu wykonawczego do zaci^gania zobowiazan znajduja.
umocowanie w przepisach art. 228 ustawy o finansach publicznych, a kwoty
zobowiazan nie przekraczaja. wartosci okreslonych w zalaczniku obejmujacym
wykaz przedsiewziec.

5. Odpowiednio do wymogu ustalonego w art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzajace ustaw? o finansach publicznych, wieloletnia
prognoza finansowa obejmuje informacj? o relacji z art. 243 ustawy o finansach
publicznych, dla 2013 roku.

Uwzgl?dniajac powyzsze, jak rowniez przepis art. 230 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Sklad Orzekajacy postanowil, jak we
wstejrie.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), od niniejszej opinii Skladu
Orzekajacego, Wojtowi Gminy przyshiguje moznosc wniesienia odwolania do
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dma
jej doreczenia.

2. Stosownie do przepisu art. 230 ust. 3 i art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, niniejsza opinia podlega opublikowaniu przez
jednostke samorzadu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Regionalnej Izby Obrachunkowej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z
pozn. zm.).

Przewodniczacy
Skladu Orzekajacego


