Uchwala Nr 10AVPF/2016
Skladu Orzekajacego Nr 9
Regionalnej

Izby Obrachunkowej

w

Bydgoszczy

z dnia 7grudnia2016 roku.
w sprawie wyrazenia opinii o projekcie uchwaby w sprawie
Finansowej Gminy Zakrzewo na lata

Wieloletniej Prognozy

2017-2020.

Dzialajac na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U . z 2016 roku, poz. 561) oraz art. 230
ust. 2 i 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U . z 2016

roku, poz. 1870) oraz Zarzadzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie skladow orzekajacych i zakresu ich
dzialania,

Sklad Orzekajacy Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczaca:

-

Halina Strzelecka

Czlonkowie:

-

Elzbieta Osinska
Jan Sieklucki
postanowil:

zaopiniowac pozytywnie projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakrzewo na lata 2017-2020.
Uzasadnienie
Na podstawie

art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych ( Dz. U . z 2016 r., poz. 1870 - dalej ufp) Wojt Gminy Zakrzewo przekazal w
ustawowym terminie

do Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wloclawku, projekt uchwaly w sprawie

w Bydgoszczy, Zespol we

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Zakrzewo na lata 2017 - 2020 (dalej WPF) celem zaopiniowania.
Na podstawie

przedlozonego

projektu uchwaly, Sklad Orzekajacy stwierdzil

co nastepuje:
1. WPF zostala opracowana na okres na jaki przyjeto limity wydatkow na realizacje
przedsiewziec, co wypelnia dyspozycje normy zawartej w art. 227 ust.l ufp.
Natomiast prognoza kwoty dlugu, stanowiaca czesc WPF obejmuje okres, na ktory
zaciqgnieto

zobowiazania, tj. zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp.
1

2. Wykaz przedsiewzi^c ujetych w zalaczniku do uchwaly spelnia wymogi okreslone
w art. 226 ust. 3 i 4 ufp.
3. Wartosci przyjete w WPF dla roku 2017 sq zgodne z wartosciami przyjetymi w
projekcie uchwaly budzetowej na 2017 r., w tym w szczegolnosci w zakresie
wyniku budzetu, przychodow i rozchodow budzetu oraz dlugu Gminy, co wypelnia
zasade^ okreslonq w art. 229 ufp.
4. Na 2017 r. zaplanowano

budzet

z deficytem

w wysokosci 485.616,00 zl.

Planowany na koniec 2017 r. dlug Gminy wyniesie 37.929,25 zl.
5. Z analizy prognozowanych dochodow i wydatkow biezacych na lata 2017 - 2020,
wynika, ze

Gmina planuje w kazdym roku osiqgniecie nadwyzki operacyjnej

(roznica mi^dzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi), co jest zgodne
z art. 242 ufp. Wysokosc nadwyzki operacyjnej
mozliwosci Gminy do angazowania

stanowi jeden z elementow oceny

srodkow wlasnych na realizacje

zadah

inwestycyjnych oraz zdolnosci do splat zobowiazah.
6. W 2017 r. splate^ zobowiazah zaplanowano z nadwyzki budzetowej z lat ubieglych.
W

2018 roku z planowanej

z nadwyzki budzetowej ( rozumianej jako roznica

miedzy dochodami, a wydatkami budzetu).
7. Dopuszczalny poziom splaty zadluzenia Gminy, ktorego wyznacznikiem, zgodnie
z art. 243 ufp jest srednia arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji
dochodow biezacych powiekszonych o dochody ze sprzedazy majqfku oraz
pomniejszonych o wydatki biezqce do dochodow ogolem budzetu, zostal okreslony
dla kazdego roku objetego prognozy. Laczna kwota splat zobowiqzan przypadajqca
w kazdym roku obj^tym WPF nie przekracza w zadnym roku ustalonego w art. 243
ufp poziomu splat zadluzenia.
8. Zalaczone do WPF objasnienia uzasadniajq przyjete w niej wartosci,
9.

Sposob wejscia w zycie uchwaly okreslono prawidlowo, jesli uchwala zostanie
podj^ta przez organ stanowiacy w 2016 r.
Biorac pod uwage powyzsze ustalenia,

Sklad Orzekajacy postanowil jak

w sentencji uchwaly.
Od niniejszej uchwaly stuzy prawo wniesienia odwolania do pelnego skladu Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Swietej Trojcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Przewodniczqca Skladu Orzekajacego
Czlonek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bjtdgoszcz
mgr Hahna Strzelecka

