
UCHWAtA NR 111/470/2011

Sktadu Orzekaj$cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii do projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sktad
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:

1. Agnieszka Kamyczek Maszewska - przewodniczEjca
2. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek
3. Bogustaw Wenus - cztonek

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedlno na
lata 2012-2015, ktory wptynqt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2011 roku, z
uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Sktad Orzekajavcy rozpatrzyt przedtozony przez Wojta Gminy projekt uchwaty w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej (dalej: wpf), majqc na wzgl^dzie zapewnienie przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawy ofp)
dotyczqcych uchwalania i wykonywania budzetow w latach nast^pnych, na ktore zaciqgnie^to i
planuje sie. zaciggncjc zobowiqzania.

Na podstawie przedfozonego projektu uchwaty w sprawie wpf Sktad Orzekajqcy stwierdzit, co
naste.puje:

1. Wpf zostata opracowana zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy ofp, tj. na fata 2012-2015.
2. Jednostka nie zamiescita w wpf wykazu przedsi^wzie.c, uzasadniajgc w zatqczonej do wpf

informacji opisowej, iz takie przedsie_wzi$cia nie s$ obecnie realizowane.
3. Wartosci przyje_te w projekcie wpf dla roku 2012 sq zgodne z wartosciami przyje_tymi w

projekcie budzetu na rok 2012, w tym w szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i
zwiEjzanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dtugu Gminy, co wypetnia zasad^
okreslona. w art. 229 ustawy ofp.

,' 4. Zawarte w projekcie wpf upowaznienia dla organu wykonawczego Gminy 53 niezgodne z
obowi^zuj^cymi przepisami, patrz uwagi do wpf.

5. Z analizy prognozowanych dochodow biez^cych i wydatkow biez^cych w latach 2012-2015
Gmina wykazuje dla kazdego roku objQtego prognozy osiqgni^cie nadwyzki operacyjnej
budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp oraz stanowi jeden z elementow oceny Gminy,
odnosza^cych sie, do mozliwosci angazowania srodkow wtasnych na realizacj^ rozpocz^tych i
prognozowanych przedsie_wzie_c inwestycyjnych oraz zdolnosci do sptat zobowi^zan.

6. Poziom dtugu oraz jego sptata w latach 2012-2013, do ktorego majq zastosowanie przepisy
art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w zwi^zku z art.
121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzaj$ce ustawe^ o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zostat zachowany. Relacja kwoty dtugu do
prognozowanych dochodow budzetu nie przekracza dopuszczalnego progu 60 % dochodow



ogotem. Najwyzszy wskaznik dtugu przypada na rok 2012 i wynosi 8,26 % dochodow
budzetu. Wskaznik sptaty rat kredytow i pozyczek wraz z odsetkami, nie przekracza 15 %
prognozowanych w tych latach dochodow ogotem budzetu i ksztattowac si^ be_dzie
odpowiednio 0,11 % i 3,08 %.

7. Ponadto w latach 2014-2015 dopuszczalny poziom sptat zadtuzenia Gminy Bedlno, ktorego
wyznacznikiem zgodnie z art. 243 ustawy ofp jest srednia arytmetyczna z obliczonych z
ostatnich trzech lat relacji dochodow biezqcych powie_kszonych o dochody ze sprzedazy
majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biez^ce do dochodow ogotem budzetu, zostat
okreslony prawidtowo. t$czna kwota sptat rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi od
zaciggnie.tych zobowia^zari odsetkami, do planowanych dochodow ogotem nie przekracza w
latach 2014-2015 ustalonego na podstawie art. 243 ustawy ofp poziomu sptat.

8. Zata^czone do wpf uzasadnienie wyjasnia przyje_te w niej wartosci oraz wskazuje, ze Wojt
Gminy opracowujqc projekt uchwaty kierowat sie_ przeptsem art. 226 ust. 1 ustawy ofp, ktory
stanowi, iz wpf powinna bye realistyczna.

Uwagi do wpf sformutowane przez Sktad Orzekaj^cy dotycz$:
• zamieszczenia w § 2 ust. 2 projektu uchwaty upowaznienia dla Wojta Gminy do przekazania

kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnieri w zakresie zacia_gania zobowiqzan
okreslonych w § 3 ust. 1 projektu uchwaty. W tresci projektu wpf nie ma przepisu § 3 ust. 1,

• zaplanowania podj^cia przez Rade_ Gminy uchwaty w sprawie uchwalenia nowej wpf Gminy
Bedlno, ktora zgodnie z § 4 wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012 roku, nie rozstrzygajgc
zagadnienia obowi^zywania aktualnie obowiqzujgcej wpf,

• w § 1 projektu wpf zapisano ,,Uchwalic Wieloletniq Prognoz^ Finansowa^ Gminy Bedlno na
lata 2012-2015 wraz z prognozg kwoty dtugu i sptat zobowi^zah na lata 2012-2015 zgodnie z
zatatcznikiem Mr 1 i uzasadriieniem do Uchwaty". Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy ofp
jednostka powinna w projekcie zamiescic objasnienia przyj^tych wartosci, nie uzasadnienie
oraz wskazuje, ze powinny one stanowic odre_bny zat^cznik do ztozonego projektu,

• zamieszczenia w § 2 ust. 1 tresci projektu wpf nieprawidtowego upowaznienia dla Wojta
Gminy do zaciqgania zobowi^zah z tytutu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w
latach naste_pnych jest niezb^dna dla zapewnienia ci$gtosci dziatania jednostki i z ktorych
wynikajqce ptatnosci wykraczajq poza rok budzetowy, bez zamieszczenia w projekcie wpf
wykazu takich umow stanowiqcych przedsi^wzi^cia. Powyzsze umowy zgodnie z art. 226 ust.
4 ustawy ofp jezeli wypetniajq dyspozycje art. 226 ust. 3 ustawy ofp, stanowia^
przedsie_wzie_cia i powinny bye wykazane w zat^czniku przedsi^wzi^c do projektu wpf.
Dopiero wowczas w ocenie Sktadu Orzekajqcego mozna zamiescic w projekcie wpf
upowaznienie w przedmiotowym zakresie.

Dokonane wyzej przez Sktad Orzekaj^cy ustalenia pozwolity wyrazic opini^ jak w sentencji
niniejszej uchwaty.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwicjzku z art. 246 ust. 2 ustawy ofp niniejsza opinia podlega
publikacji przez jednostk^ samorzqdu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o doste.pie do informacji publicznej (Dz.
U. Mr 112, poz. 1198 zezm.).

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, przystuguje odwotanie do petnego sktadu Kolegium.
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SKLADU


