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Skladu Orzekaj4cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdafsku
z dnia 11 grudnia 2015r,
w sprawie opinii o projekcie uchwaly Rady Gminy Sierakowice o Wieloletniej
Finansowej Gminy Sierakowice na lata 20L6-2023,
Na podstawie arl. 13 pkt 12 w zwiqzku z art. 79 ust. 2 ustawy z dnta 7 pu2dziemika
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2072r. poz. ll13
z p62n. zm.) orM art.230 ust. 3 ustawy z dnta 27 sierynia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednoiity: Dz.U.22013r. poz, 885 zp52n. zm.),
Sklad Orzekaj4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdarisku w osobach:

-

1. Marian Kujawski
2. Roman Fandrej ewski
3. Anna tr-ukaszewicz

przewodnicz4cy
czlonek
czlonek

w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi4ansowej Gminy Sierakowice na lata 2016
opiniuje pozytywnie projekt uchwaly Rady Gminy Sierakowice

-

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 roku wplynglo do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdafrsku zarzqdzenie Nr 1 10/2015 W6jta Qminy Sierakowice z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie przyjEcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Crrriny Sierakowrce na lata 2076 2023.

Analiza treici opiniowanego dokumentu wykazala, ze projekl uchwaly

w

sprawie
wieloletniej prognozy finansowej zostal opracowany zgodnte z wymogami okreilon),mi w arl.
226, art. 227 i afi. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Jak wynika z przedstawionego tutej szej Izbie projektu uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej
okresie objgtym uchwal4 plalowane wydatki bieZ4ce
poszczeg6lnych
w
latach nie przefuaczaj4 sumy dochod6w bieZ4cych, powigkszonych
o planowan4 nadwyZkg budZetow4 z lat ubieglych i wolne Srodki, o kt6rych mowa w afi.2I7
ust. 2 pkt 6. W zwi4zk.u z poryzszym naleZy stwierdzil, 2e zostala zachowana relacja
okreSlona w art. 242 ust. I wylel przywotrutej ustawy o finansach publicznych.
W wyniku analizy projektu wieloietniej prognozy finansowej pod wzglgdem
meq4oryczn)ryn Sklad Orzekaj4cy stwierdzil, 2e dlug jednostki w 2016 roku z tytulu
zaci4gnigtych po2yczek i kredyt6w oraz emisji obligacji wynosii bgdzie 20.650.000 zl, co
bgdzie stanowii 27,55yo planowanych na ten rok dochod6w.
Dokonuj 4c analizy danych za.wartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej,
bior4c pod uwagg ci4z4ce na Gminie Sierakowice zobowi4zania z tyt'aNl zaci4gnigtych
kredyt6w i po2yczek oraz emisji obligacji , Sklad Orzekaj4cy stwierdzil, 2e w 2016 roku
kwota splat wy2ej wymienionych zobowiqzafr z powylszych tytui6w zostala zaplanowana w
wysokoSci 3,047o planowanych na ten rok dochod6w budzetu, przy doptszczalnlm na ten
rok wskaZniku splat w wysokoSci 13,587o planowanych na ten rok dochod6w budZetu.
R6wnie2 w latach 201L7 2023 kwota splat nie przektacza dopuszczalnych g6rnych

w

-

wysokoici.
Wobec powyZszego Sklad Onekaj4cy stwierdza, 2e nie zostanie przekroczony
wskaZnik okreilony w art. 243 ustawy o finansach pubiicznych.

Sldad Orzekaj4cy anahz:uj1c obj a3nienia przyjgtych wielko6ci dochod6w uznaje je za
realnie uzasadnione. Przy konshuowaniu prognozy uwzglgdniono ponadto tendencj e
ksztaltowania sig ich wielkosci w oparciu o wieloletni plan Finansowy paristwa, kwot

subwencji oraz dotacji celowych ujgtych w projekcie ustawy budzetowej na 2076r.
objasnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej zawierai4 r6wnie2 infomacje
dotycz4ce wielkosci planowanych do realizacji wydatk6w w odniesieniu do planowanego ich
wykonania na koniec roku poprzedzajqcego dany rok budZetowy objgty prognoz4 z podaliem
przyczyn ich zwigkszenia lub zmniej szenia w stosunku do roku poprzedniego.
Z uwagi na fakt, ze wzrost poziomu dochod6w i wydatk6w bud2etu obigtych wieloletni4
prognoz4 finansowq w kolejnych latach ksztaltuje sig na poziomie zbliZonym do poziomu ich
wzrostu w roku poprze dzaj4cym dany rok bud2etowy, Sklad Orzekaj4cy slwietdza, ze
proponowana prognoza jest moZliwa do realizacji.
W obja3nieniach zawarto r6wnre? informacje o wielko6ci zaplanowanych rozchod6w
w poszczeg6lnych latach kt6re w1'nikaj4 z harmonogramu splat dotychc zas zaciqgniqtych
zobowiqzah oraz moZliwoici finansowych jednostki w latach 2016
2023. przychod6w
w podanym okresie gmina nie planuje.

-

od niniej szej uchwaly Skladu Orzekaj4cego sluZy odwoianie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
gi4gu 14 dni od dniajej dorgczenia.
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