REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35 - 064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10
U c h w a i a NrVII/17/2012
z dnia 5 grudnia 2012 r.
skladu orzekaja^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
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w sprawie: opinii o projekcie uchwaty o wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Olszanica na lata 2013-2028.
Sktad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1. Mariusz Hadel
2. Tadeusz Subik
3. Piotr Swiatek

- przewodniczacy
- cztonek
- cztonek

po rozpatrzeniu przedtozonego projektu uchwaty o wieloletniej prognozie finansowej
gminy Olszanica na lata 2013-2028 - dziatajac na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20
ust.1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. 2012 r. poz. 1113) w zwiazku z art. 230 ust. 3 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) oraz art. 169 i
170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z
pozn. zm.)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz §2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2004 r. w
sprawie siedzib i zasi^gu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz
szczegotowej organizacji izb, liczby cztonkow kolegium i trybu post^powania (Dz. U.
Nr 167, poz. 1747)
postanawia
pozytywnie zaopiniowac przedtozony projekt uchwaty o wieloletniej
finansowej Gminy Olszanica na lata 2013-2028.

prognozie

Uzasadnienie
Wojt Gminy Olszanica w dniu 14 listopada 2012 r. przedtozyt do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, stosownie do postanowieii art. 230 ust.2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica na lata
2013-2028 wraz z projektem uchwaty budzetowej na rok 2013.
Majac na uwadze przedtozony projekt uchwaty w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej oraz projekt uchwaty budzetowej na 2013 rok sktad orzekajacy
stwierdza, co nast^puje:

1. Projekt uchwaty obejmuje okres roku budzetowego oraz pietaastu kolejnych
lat, co spetnia wymogi ustawowe wynikajace z art. 227 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych.
2. Konstrukcja projektu uchwaty spetnia wymogi okreslone w art. 226 ustawy o
finansach publicznych.
3. Zatacznik okreslajacy przedsiewzi^cia spetnia wymogi z art. 226 ust.3 ustawy o
finansach publicznych:
4. Wartosci przyjete w projekcie uchwaty w zakresie wyniku budzetu i zwiazanych
z nim kwot przychodow i rozchodow a takze w zakresie dochodow i wydatkow
oraz dtugu ss[zgodne z przedtozonym projektem uchwaty budzetowej na 2013
rok.
5. Projekt wieloletniej prognozy finansowej zawiera objasnienia przyj§tych
wartosci. W tym miejscu Sktad Orzekajacy wskazuje, iz z przedtozonych
objasnieri wynika, ze wieloletnia prognoza finansowa w zakresie kalkulacji
planowanych dochodow budzetowych uwzgl^dnia dane historyczne z lat
poprzednich, opierajac wyliczenia na latach 2010-2012. Nadto zaplanowano
okoto 1 % wzrost dochodow wtasnych zwtaszcza w zakresie zrodet, ktorych
wysokosc ksztattowana jest przez gmin§ samodzielnie. Natomiast wptywy ze
sprzedazy majatku komunalnego obejmuje sprzedaz budynkow i dziatek
komunalnych. W tym miejscu sktad orzekajacy zwraca uwag§ na przepis art.
226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych, ktory okresla struktur§
wieloletniej prognozy i sposob uj^cia jej poszczegolnych elementow oraz
wskazuje, iz wieloletnia prognoza finansowa powinna bye realistyczna.
Oznacza to, iz objasnienia przyj^tych wartosci, w tym w zakresie dochodow
budzetu jak i wptywow ze sprzedazy sktadnikow majajkowych powinny odnosic
si^ do poszczegolnych lat obj^tych prognozy i uzasadniac ich realnosc.
Realistycznosc
wieloletniej
prognozy
finansowej
polega zatem
na
uwzglednieniu zdarzeh, ktore m a j ^ lub moga^ miec wptyw na gospodark§
finansowa^ jednostki samorza^du terytorialnego w perspektywie czasu
wykraczaja^cej poza rok budzetowy.
W ocenie sktadu orzekajacego
objasnienia przyj^tych wartosci w tym zakresi3 sq_ lakoniczne
6.

W okresie obj§tym prognozy planowane wydatki biezace sa^ nizsze od
planowanych dochodow biezacych, co powoduje ze relacja z art.242 ust.1
ustawy o finansach publicznych jest zachowana.
7. Cz^scia^ wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty dtugu
sporzadzona na okres 2013-2028.
8. Z prognozy kwoty dtugu wynika, ze w latach 2013-2028 taczna kwota
przypadajacych do sptaty w danym roku budzetowym rat kredytow i pozyczek
wraz z odsetkami nie spowoduje obciazenia budzetu gminy kwotami
przekraczajacymi granice. okreslona^ w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwea 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.), tj. 15 %
planowanych na dany rok budzetowy dochodow jednostki samorzadu
terytorialnego (przy uwzglednieniu postanowieh wynikajacych z ust. 3).
Natomiast taczna kwota dtugu gminy na koniec roku 2013 nie przekroczy 60%
dochodow budzetowych w mysl art. 170 ustawy o finansach publicznych z
2005 r. Sptata rat kredytow i pozyczek z odsetkami w 2013 r. wynosi
413.830,00 zt, co stanowi 4,53% planu dochodow, a prognozowane
zadtuzenie na koniec 2013 wynosi kwote. 3.519.310,00 zt, co stanowi 26,82%
planu dochodow a uwzgl^dniajac wytaczenia z art. 170 ust.3 ustawy o
finansach publicznych zadtuzenie wynosi 23,75% planu dochodow.

9. Projekt uchwaty w roku 2013 zawiera informacje. o relacji, o ktorej mowa w art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosownie do
art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzajace
ustawy o finansach publicznych.
10. W latach 2014-2028 prognozuje si§ uchwalanie budzetow, ktorych realizacja
nie spowoduje, ze w roku budzetowym oraz w kazdym roku nast^pujacym po
roku budzetowym, relacja tacznej kwoty przeznaczonej na obstug§ zadtuzenia
do planowanych dochodow ogotem budzetu przekroczy srednia^ arytmetyczna^
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezacych
powi^kszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o
wydatki biezace, do dochodow ogotem budzetu. W tej sytuacji relacja z art. 243
ustawy o finansach publicznych jest zachowana.
H.Zawarte w§§3 do 5 projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej upowaznienia dla wojta gminy do zaciajgania zobowiazari na
programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z
udziatem srodkow, ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiazanych z
realizacja^ przedsiewzi^c, z tytutu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym
i w latach nast^pnych jest niezb^dna do zapewnienia ciacjtosci dziatania
jednostki i z ktorych wynikajace ptatnosci wykraczaja^ poza rok budzetowy
nieb^dacych przedsiewzi^ciami oraz upowaznienie dla Wojta Gminy do
przekazania uprawnieh kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy
Olszanica do zaciacjania zobowiazari z tytutu umow, ktorych realizacja w roku
budzetowym i w latach nast^pnych jest niezb^dna do zapewnienia ciacjtosci
dziatania jednostki i z ktorych wynikajace ptatnosci wykraczaja^ poza rok
budzetowy
nieb§dacych
przedsiewzi^ciami,
zostaty
skonstruowane
prawidtowo.
W zwiazku z powyzszym Sktad Orzekajacy
Obrachunkowej w Rzeszowie postanowit jak w sentencji.

Regionalnej

Izby

Stosownie do przepisow art. 246 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych niniejsza uchwata Sktadu Orzekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie podlega opublikowaniu na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 z pozn. zm.).

Pouczenie:
Od powyzszej uchwaty Sktadu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie stuzy Gminie prawo wniesienia odwotania do petnego sktadu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej
dor^czenia.
Otrzymujaj
1 .Wojt Gminy Olszanica x1
2.aa

