Uchwata Nr S.O. XI/429-1/40/13

Skladu Orzekajqcego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie

4k^O

z dnia 9 grudnia 2013 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. 2ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 r.
oregionalnych 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. z 2013 r.,

poz. 885 zpozn. zm.) - Sklad Orzekajacy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w osobach:

Przewodniczacy:
Czlonkowie:

- JozefZon
- Bozena Jakubowska
- MarekLopata

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

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

UZASADNIENIE

Wdniu 15 listopada 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej wKrakowie -

Zespohi Zamiejscowego wNowym Saczu wraz z projektem uchwaly budzetowej na

2014 rok wprynaj droga. elektroniczna^ opracowany przez Wqjta Gminy Raba Wyzna
projekt uchwaly wsprawie 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 wszczegolnosci unormowan dziahi V, rozdzialu 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.),
co uzasadniaja^ ponizsze ustalema.

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej zostal sporzadzony z dochowaniem
wymogow w zakresie szczegolowosci, ustalonej art. 226 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych. Dane zawarte wprojekcie, przy
uwzglednieniu przedstawionych objasnien przyj?tych wartosci - wocenie Skladu
Orzekajacego - wydaja. si? bye realistyczne. Projekt obejmuje okres roku

'

budzetowego 2014 oraz kolejne lata - do 2025 roku. Przyjete wartosci dla 2014 r.

sa_ spojne wzakresie wyniku finansowego i zwiazanych z nim kwot przychodow

i rozchodow z analogicznymi wielkosciami uj?tymi w projekcie uchwaly
budzetowej na 2014 rok. Wprojekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Raba Wyzna zapewniono wposzczegolnych latach przestrzeganie przepisu art. 242
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ktory wymaga

aby planowane wydatki biezace dla kazdego roku nie byry wyzsze niz planowane
dochody biezace powiekszone o nadwyzk? budzetowa. z lat ubiegrych i wolne
srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 wyzej powolanej ustawy.

2. W zalaczniku do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zamieszczono wykaz przedsi?wzi?c, wskazujac dla kazdego wymienionego

przedsi?wzi?cia dane i limity, o ktorych stanowi art. 226 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwota wydatkow biezacych

i majatkowych wynikajacych z limitow wydatkow na planowane i realizowane
przedsi?wzi?cia, ustalona w wykazie przedsi?wzi?c wieloletnich, zostala
wyodrebniona wwieloletniej prognozie finansowej (zgodnie zwymogiem art. 226
ust. 2pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych).

3. Projekt wielolemiej prognozy finansowej zawiera prognoz? kwoty dlugu, ktora
zostala sporzadzona na lata 2014-2025. Wokresie tym przewiduje si? pelna, splat?
zaciaj*ni?tych zobowiazan. Przedstawiona przez gmin? prognoza kwoty dhigu
wykazuje, ze poczawszy od 2014 roku roczna wartosc obciazen budzetu splata.
dhigu, kosztami jego obslugi oraz por?czeniami do planowanych dochodow
ogolem budzetu danego roku nie przekroczy sredniej arytmetycznej z obliczonych dla bezposrednio poprzedzaja^cych dany rok trzech lat - relacji
dochodow biezacych, powi?kszonych o wprywy uzyskane ze sprzedazy maja^tku
oraz pomniejszonych o wydatki biezace do dochodow ogolem. Sklad Orzekajacy
zauwaza jednak, ze indywidualne wskazniki zadhizenia gminy zostary aktualnie
obliczone w oparciu o prognozowane wielkosci dochodow oraz wydatkow
biezacych, podczas gdy w przyszh/ch latach b?da. one wyliczane na podstawie
wielkosci wynikajacych ze sprawozdan z ostamich trzech lat, czyli w oparciu o
wielkosci faktycznie wykonane. Oznacza to, ze rzeczywiste mozliwosci gminy w
zakresie splaty zobowiazan moga. bye wowczas inne, a wi?c takze nizsze niz
obecnie prognozowane.

4. Zaproponowane wprojekcie uchwaly wsprawie wieloletniej prognozy finansowej
upowaznienia dla organu wykonawczego do zaci^gania zobowiazan znajduja.
umocowame w przepisach art. 228 ustawy o finansach publicznych, a kwoty
zobowiazan nie przekraczaja^ wartosci okreslonych w zalaczniku obejmuja^cym
wykaz przedsi?wzi?c.

W odniesieniu do zapisu § 7 projektu sentencji uchwaly o tresci: „Uchwala
wchodzi w zycie z dniem podj?cia", Sklad Orzekajacy zauwaza, ze termin

obowiazywania uchwaly w przedmiocie wieloletniej prognozy finansowej, ktorej

poszczegolne pozycje przedstawiaja. dane od 2014 r., winien odpowiadac terminowi
obowiazywania uchwaly budzetowej na 2014 rok.

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
wst?pie.
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 wKrakowie wterminie 14 dni od dnia

jej dor?czenia.

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

jednostk? 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 dost?pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z
pozn. zm.).
Przewodniczacy
Skladu Orzekajacego
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