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Uchwała nr: Rlo-R / 365 /10
Składu orzekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy GnieWo57óW.

Na podstaWie art 13, pkt 3, pkt 10' art.19, Ust.2 ustaWy z dnia 7 października 1992 r o regionaInych
izbach obrachunkowych /tj.; Dz. U. Nr 55 z 2001 r, poŻ.577, z późn.zm. / w związku z art. 230 ustawy
z dnia Ż7 sierpnia 2009 rofinansach publicznych /Dz.U.nr 157,poz' 1Ż40 z późn.zm\
skład orzekaiący Regionalnej lzby obrachunkowei w WarszaWie - Zespót w Radomiu;
Przewodnicząca

:

Janina Filipowicz

Członkowie: Jola nta ok|eja

Witold Kaczkowski

UchwaIa, co na5tępuje:

S1'

opiniuje pozytywnie: przedłoźony przez Wójta Gminy projekt uchwały w spraWie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2020.
S2'

Uchwała podlega opublikowaniu przez Gminę w trybie okreś|onym W art. 246 Ust. 2 W związku z a rt.
230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

od

uchwały służyodwołanie

do

s3'

Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej W Warszawie,

za pośrednictwem Zespołu w Radomiu' W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie
Projekt uchwały dotyczącej Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewoszów na lata Ż0LL Ż020
(dalej określany,jako Prognoza) został przedstawiony Zarządzeniem Wójta Nr 37/2010 z dnia
1'2.1'1'.2010r. i Wpłynąłdo Regionalnej lzby obrachunkowej zgodnie z art. 23o ust.z u.f.p wraz
z projektem uchwały budżetowej na 2011 r W dniu 15.11.2010r.
Skład orzekający opiniując przedstawiony projekt oceniłjego szczegółowość w odniesieniu do art.226
u.f.p nie wnosząc uwag W tym zakresie.

Stwierdzono zgodność,przyjętego okresu dla Pro8nozy W odniesieniu do arl.2Ż7 ufp. Prognozę
przedstawiono na lata Ż011--2o2o '
Przedstawione w zal. nr 2 zestaWienie

pla nowa nych

przedsięwzięć spełn ia wymogi art. 226 ust'3 Ufp.

Przyjęty W pro8nozie deficyt na rok zo!1 w wysokości 700.000zł' przychody W kwocie 962 '72oz|,
rozchody w wysokości 262.7Ż)zt zgodne są z odpowiednimi wielkościami przyjętymi do projektu
budżetu na 2011 r. stosownie do art.229 ufp. Podana na koniec 2011r wielkość długu w wysokości

I.5o1'.!44zŁ, Wynika z przewidywanego długu na koniec 2010r, powiększonego
zaciągnięcia kredyty ipożyczki a pomniejszonego o kwotę planowanych rozchodów'

o planowane

do

PlanowanewPrognoziedochodybieżącezgodniezarl.z4zU'f.pwyższesąodplanowanychnatelata
wydatków bieżących.

Wielkośćplanowanego długu Gminy oraz obciążenie budżetu obsługą zadłużenia na lata ob.jęte
30
prognozą mieszczą się w progach określonych W art' 169 ust'1 i art' 170 ust'1 ustawy z dnia
w
obowiązują
póżn.
które
zm'|,
czerwca 2OO5r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr Ż4g, poz.Ż1.O4 z

latach2011-2013,wzwiązkuzart.121ust8ustawyzdniaŻ7sierpnia2009r'przepisy

Wprowadzające ustaWę o finansach publicznych (Dz' U' Nr L57, poz' 1241')' Maksymalna
prognozowana wielkośćdługu wynieść ma W 2o11r ok. 73%, zaśmaksymaIna wielkośćobciążenia
budżetu ok. 2% W stosunku do p|anowanych dochodów ogółem'
Gmina nie wykazuje innych zobowiązań nlewchodzących w zakres długu publicznego'
podst' art'243
Do prognozy załączono z8odnie z art.122 ust.3 upw u.f.p informację sporządzaną na
W Zakresie
Gminy
możliwości
o kształtowaniu się tzw. nadwyżki operacyjnej, wskazującej na

u.f.p
art'
obsługi planowanego zadlużenia' Jak Wynika z jej analizy prognoza długu Gminy spełnia Wymogi

do
243 u.t.p tzn. uśredniona stosownie do tego przepisu relac.|a nadwyżki operacyjnej Gminy
dochodów ogółem wyższa jest od relacji p|anowanych w prognozie obciążeń budżetu związanych
z obsługą zadłużenia do dochodów ogółem.
Natomiast W 2o12 roku stwierdzono przekroczenie indywiduaInego wskaźnlka obciążenia budżetu
wynikającegozart'243u.f.p.Uwzględniającjednakwyłączeniawynikającezart.243ust.3(169ust.3
starej ustawy o f.p. ) nie przekroczony został próg określonyw ustawie'

Biorąc powyższe pod uwagę skład orzekający postanowił jak w sentencji'
Przewodniczący składu orzekającego
Regionalnel lzbY Obrachunkowei

Ja

ni

Filipowicz

