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w sprawie ofinii o projekcie uchwały Rady Gminy Starogard Gdański w
sprawie wie/oletniej prognozy finansowej gminy Starogard Gdański na lata
Ż016 _20F,4
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Na podstawie art. 13 pkt 72w związkuzart. 19 ust.2 ustawy zdnia7
paździemlka 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z

UCHWAŁA Nr 22619273l Ffill5 , 
l

20I2r. poz. II13 z późn. zm.) oraz afi. 230 ust. 3 ustawy z dnta 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (tekstjednolity: Dz. U. z20I3r' poz. 885 zpóźn.
zm.)

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
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Zygmunt Bach
Roman.Fandrejewski
Alicja Srubkowska

o porytywnie opiniuje
Gdański w sprawie
Starogard Gdański na

przewodniczący
członek
członek

projekt uchwaĘ Rady
wieloletniej prognozy

lata2016 -2034.

UZASADNIENIE

Gminy Starogard
finansowej gminy

W dniu 13 listopada 2015r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku wpĘnęło zarządzenie Nr FIN I30l20I5 Wójta Gminy Starogard
Gdański z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia projektu wieloletniej
prognozy finansowej gminy Starogard Gdański na lata 2016 _ 2034.

Analjza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwaĘ w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z
wymogami określonymi w afi.226,, art.2Ż7, art.228 i art. Ż30 ust' 6 ustawy z o
finansach publicznych.

Skład orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych wydatków
bieżących w latach Ż016 _ 2034, tj. w latach objętych wieloletnią prognozą
finansową gminy, nie przekraczają sumy dochodów bieżących powiększonych o
nadwyżkę budzetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym
należy stwierdzic, że zachowana Została re1acja określona w art. 242 ust. I

wyże1 przywołanej ustawy o finansach publicznych.
W wyniku anallzy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod

względem meĘłorycznym Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki z
tytufu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2016 wynosić będzie



13.9]1 .177 zł, co będzte stanowió 29,13'^ planowanych na ten rok dochodów
budżetu.

Dokonując analtzy danych zawalĘch w projekcie wieloletniej prognozy
finansowej oraz biorąc pod uwagę cięące na Gminie Starogard Gdński
zobowiązania z tyĄuŁtl zaciągniętych kredytów i pożyczek,' po uzyskaniu w 201 6
roku zap1anowanych przychodów z tytutu zaciągniętych pożyczek i kred1tów na
rynku krajowym w łącmej wysokości 6.686.446 zł, Skład orzekający
stwierdził, że w 2016 roku kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązan z
powyższych tytułów została zaplanowana w wysokości 5r49Yo planowanych na
ten rok dochodów budzetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w
wysokości 9,94"/, planowanych na tęn rok dochodów. Również w latach 2011 -
2034 wskaźnik planowanych wielkości spłat nie przekracza dopuszczalnych
górnych wysokości'

Wobec powyższego Skład orzekający stwierdza, że nie zostanie
przekoczony wskaźnik określony w art.243 ustawy o finansach publicznych'

Skład Orzekający analizując objaśnienia przyjętych wielkości
prognozowanych dochodów uznaje je za ręalnle uzasadnione. W objaśnieniach
do proj ektu wieloletniej prognozy finansowej ujęto bowiem główne źródła ich
pochodzenia, uwzględniając tendencje ksztahowania się ich wielkości w oparciu
o kwoty subwencji, dotacje celowe ujęte w projekcie ustawy budżetowej na
Ż016r. oraz ana|izy wykonania dochodów w latach poprzednich. objaśnienia do
proj ektu wieloletniej prognoz./v finansowej zawierają również inforrnacj e
doĘczące wielkości planowanych do realizacji wydatków w odniesieniu do
planowanego ich wykonania na koniec roku poprzedza1ącego dany rok
budżetowy objęty prognozą. Z uwagt na fakt, że wzrost poziomu dochodów i
wydatków budzętu objętych wieloletnią plognozą finansową w kolejnych 1atach
ksaałtuje się na poziomie zbllżonym do poziomu ich wzrostu w roku
poprzedza1ącym dany rok budzetowy, Skład Orzeka1ący stwierdza, że
proponowana prognoza jest możliwa do realizacji.

W objaśnieniach zawarto również informacj e o wielkościach
p1anowanych do zaciągnięcia przychodów budżetu gminy, z podaniem ich
poszczegó1nych źródęł i planowanego celu ich wykorzystania. Wielkości
zaplanowanych rozchodów w latach 2016 _ 2034 wynikają z harmonogramu
spłat dotychczas zaciągntęly ch zobowtązan.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Od niniej szej
Kolegium Regionalnej
jej doręczenia.

uchwĄ Składu orzekającego odwsłuży
w ciągu 14 dni
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