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Uchwala

URZAD GMINY SUL6w
WPtYN^LO

Skladu Orzckajqccgo Regionalnej Izby Obrachunjko^ej/7
w Lublinie

z dnia 28 listopada 2019 roku

aotefifofftfe

w sprawie zaopiniowania projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) i art. 230 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z pozn. zm.),

po zapoznaniu sie z przedlozonym przez Wojta Gminy Sulow projektem wieloletniej
prognozy finansowej, Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
Dariusz Kolodziej -przewodniczqcy
Ewa Gomulka - czlonek
Aneta Siek - czlonek

uchwala, co nastepuje:

pozytywnie opiniuje sie przedstawiony przez Wojta Gminy Sulow projekt uchwaly

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
UZASADNIENIE

Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, powolany
zarzadzeniem Nr 27/19 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12
listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia skladow orzekajaeych Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie, zostal upowazniony moca_ ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych do wydawania opinii m.in. o przedkladanych przez organy wykonawcze
jednostek samorzcjdu terytorialnego projektach uchwal o wieloletnich prognozach
finansowych.

Wojt Gminy Sulow w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych przedstawil tut. Izbie projekt uchwaly w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej (WPF) na lata 2020-2034, obejmujacy prognoze kwoty dlugu
i planowane do realizacji przedsiewziecia. Do projektu dolcjczone zostaly objasnienia
przyjetych wartosci.
Sklad Orzekajcjcy analizujcjc przedstawione materialy stwierdzil, ze - od strony

formalnej - zasadniczo odpowiadaj^ one wymogom stawianym dla tego aktu przez przepisy
art. 226 - 228 ustawy o finansach publicznych, a takze przez rozporzqdzenie Ministra
Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z pozn. zm.).

Sporzqdzona wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozy kwoty dlugu zaklada
budzety nadwyzkowe, w ktorych dochody przewyzszaj^ce wydatki Scj przeznaczone na splate
posiadanego przez gmine zadluzenia.

W poszczegolnych latach objetych wieloletniej prognozy finansowa planowane jest
zachowanie dyspozyeji art. 242 ustawy o finansach publicznych. zgodnie z ktorcj jednostka

samorzadu terytorialnego, co do zasady, nie moze uchwalic (jak tez wykonac) budzetu
zakladajacego deficyt w zakresie dzialalnosci biezejeej.
Z dokonanej analizy przedlozonego projektu wynika, ze wskaznik splaty zadluzenia
z tytulu kredytow i pozyczek przypadajqcy na rok budzetowy 2020 jak i kolejne lata (20212034), miesci sie w dopuszczalnym dla gminy Sulow wskazniku splat zobowiqzah
w tych latach, tym samym zachowana jest relacja, o ktorej mowa w art. 243 ww. ustawy
o finansach publicznych. Nalezy jednak zaznaczyc, ze dla spelnienia relacji w latach
kolejnych objetych prognozy istotne znaczenie bedzie miala realizacja budzetow
poszczegolnych lat zgodnie z przyjetymi planami.
Koncowo wskazac nalezy, ze przyjete w WPF wielkosci planowanego wyniku budzetu
roku 2020 i zwizjzanych z nim przychodow i rozchodow Scj zgodne z projektem uchwaly
budzetowej na rok przyszly.
Wartosci przedstawione w opiniowanym projekcie, uzasadnione dolaczonymi
objasnieniami, pozwalaja na przyjecie stanowiska, ze w latach objetych projektem uchwaly
zapewnione bedzie przestrzeganie przepisow ustawy o finansach publicznych w zakresie
uchwalania i wykonywania budzetow.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak na wstepie.

Niniejsza opinia powinna bye opublikowana przez jednostke samorzqdu terytorialnego
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 wrzesnia

2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Od niniejszej uchwaly przysluguje odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Przewodniczac}

Skladu Orzekajadego

Dariuiz K^d Iziej

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Sulow.
2. WIAiSz,
3. a/a.

