Uchwała
Składu

Orzekającego

nr

X/82/2019

Izby Obrachunkowej
Regionalnej
z
'a 12 grudnia 2019 r.

we

Wrocławiu

sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miejskiej Złotoryja przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok

w

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 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 889) oraz zarządzenia nr
4/18 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie
wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Monika Puchała
przewodnicząca, Aneta Kieljan
członek, Tomasz Miśkiewicz
członek,
-

-

-

wydaje Opinię pozytywną
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.
o

Uzasadnienie
do art. 230 ust.

Stosownie

2

pkt

1 ustawy

dnia 27 sierpnia 2009

finansach

publicznych
869)
dalej „u.f.p.”, projekt uchwały
sprawie wieloletniej prognozy
finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem
uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.
(Dz.U.

z

2019

r.

poz.

z

r.

o

w

—

-

dyspozycją wynikającą z ww. przepisu Burmistrz Miasta Złotoryja, zarządzeniem nr
z dnia 12
listopada 2019 r., przedłożył w dniu 14 listopada 2019 r. Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2019-2032 (w formie dokumentu elektronicznego).
Zgodnie

z

0050.264.2019

Badając przedłożony projekt uchwały pod względem zgodności z prawem, Skład Orzekający
stwierdził, że wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 20202032, co spełnia wymogi art. 227 u.f.p. Prognozowane na 2020 r. kwoty dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów ogółem są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na
2020 r. We wszystkich latach objętych prognozą został zachowany wymóg art. 242 ust. 1
u.f.p. w

zakresie wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu. Dla przedsięwzięć
ujętych w
wieloletniej prognozie finansowej podano informacje i wielkości wskazane w art. 226 ust. 3 u.f.p.
Zaproponowane w projekcie uchwały upoważnienia do zaciągania zobowiązań znajdują umocowanie
w
art. 228 u.f.p. W załączniku nr 3 do projektu
uchwały przedstawiono objaśnienia wielkości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej (wymóg art. 226 ust. 2a u.f.p.).
Z wielkości

budżetowych przedstawionych w wieloletniej prognozie finamowej wynika, że w
planuje zaciąganie nowych zobowiązań zaliczanych do długu publicznego w
wysokości 3.800.000,00 zł. Na koniec 2020 r., po zaciągnięciu planowanych zobowiązań oraz spłacie
części długu, zadłużenie Gminy wyniesie 25.898.437,16 zł. Kwota długu, w porównaniu do
planowanych dochodów ogółem w 2020 r. wyniesie 29,54%. W latach 2021-2032 przewiduje się
stopniową spłatę długu.
2020

r.

Gmina

W 2020

roku

spłaty zaciągniętych zobowiązań powiększone o wydatki przeznaczone na obsługę
planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki
na
cele bieżące, przy uwzględnieniu dopuszczalnego wskaźnika
przeznaczone
spłaty 16,49%
wyliczonego w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za
III kwartały 2019
r.
Z projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy
finansowej,
wraz
z
przedłożonego
projektem uchwały budżetowej, wynika, ze w kolejnych latach również zostanie
zachowana zasada, o której mowa
w art. 243 u.f.p., pod warunkiem
zrealizowania
przedstawionych w
długu stanowią 3,96%

prognozie wielkości

budżetu.

ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie
Wydając przedmiotową opinię Skład Orzekający
z
prawem. Równocześnie
wieloletniej prognozy finansowej na podstawie kryterium zgodności
za
sytuację
wskazuje, że organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność
i realność
celowość
oraz
dochodów
w szczególności za realność planowanych
a
finansową jednostki,
planowanych wydatków.

samorządu
Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 u.f.p., podlega publikacji przez jednostkę
r. o dostępie do informacji
2001
6
września
z
dnia
w
ustawie
terytorialnego na zasadach określonych
7 dni od dnia jej otrzymania.
publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) w terminie
o regionalnych izbach
uchwały przysługuje, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
Wrocławiu w
we
obrachunkowych, odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
temtinie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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