lf:,i zolo-t2- r3

UCHWAŁA Nr

16119326l FIIULD

Składu Orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2010r.

w sprawie opinii o projekcie uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata: 20ll -2020

z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
październ1ka I992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. TJ. z 2001r. Nr
55, poz. 577 z póź. zm.) oraz art.230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20O9r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr I57, poz. I24O z poźn. zm.), Skład
Orzekąący Regionalnej lzby obrachunkowej w Gdańsku w osobach:
Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw'ią3ku

1. ElŻbiętaKuzyniak
2. Małgorzata Kopowicz
3. Łucjan Długosz

-

przewodnicząca
członek
członek

porytywnie opiniuje projekt uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata: 20ll - 2020.
UZASADNIEIYIE

w dniu 15

listopada 20l0r. u'pĘnęło do Regionalnej Izby
obrachunkowej w Gdańsku zarządzenie Nr 98/10 Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Gminy Szrrrm na lata 20Il-2020 i projektu uchwĄ
budzetowej na 2011 rok.

Analiza treściopiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwaĘ
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie
Z wymogami określonymi w art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2O09r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr l57, poz. |240 zpóźn. Zm.). Ponadto Skład
Orzekający stwierdził, żQ wielkościzaplanowanych wydatków biezących
w poszczególnych latach nie prze.Vłaczają sumy dochodów bieżących,
planowanej nadwyŻki budŻetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. Wobec
pov,tyższego została zachowana relacja określona w art. 242 wyŻej prrywołanej
ustawy o finansach publicntych.
w wyniku analizy projektu wieloletniej prognory finansowej pod
względem merytorycznym Skład orzekający stwierdził, że dług jednostki
w latach: 20II- 2013 kształĘe się następująco:

- w 201 1 roku _ 3,03yo zaplanowanych na ten rok dochodów budzetu,
- w 2012 roku - 3,29yo zaplanowanych na ten rok dochodów budzetu,
- w 2013 roku - 2960ń zaplanowanych na ten rok dochodów budzetu.
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W związku z powyższym Skład orzekający

stwierdził, że dług jednostki
w powyzszym okresie nie przekraczarelacji określonej w art. 170 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicnrych (Dz. U. Nr 241 , PoZ. 2104 z poźn.
zm.), któ'y stanowi, że łącrcta kwota długu jednostki samorządu terytorialnego
na koniec roku budżetowego nie może prze|<roczyć 60% wykonanych w tym
roku dochodów.
Dokonując anaLizy danych zawarĘch w projekcie wieloletniej prognozy
finansowej biorąc pod uwagę zaplanowane prrychody z !.łrlftu kredytów
(poĘczek) w wysokości1.600.000 zł, Skład orzekający stwierdził, Że łączna
kwota spłat rat zobowiąrai' wraz z należnym oprocentowaniem, wynosi
- w 2011 roku - 0,5IYo planowanych na ten rok dochodów budzetu,
- w 2012 roku _3,I8% planowanych na ten rok dochodów budzetu,
- w 2013 roku - 3,43yo planowanych na ten rok dochodów budżetu.
Nie zostanie zatem przekroczony wskażrik określonyw art. 169 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, laóry stanowi, Że łącnta
kwota prrypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów,
poĘczek, wykupu papierów wartościovvych wTaZ z na|eżmym oprocentowaniem
oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz
gwarancji nie moze prze|<roczyć I5Yo planowanych na dany rok budżetowy
dochodów j ednostki samorządu terytorialnego.
w 2014 roku kwota spłat wyŻej wymienionych zobowiązań z powyższych
$rtułów została zaplanowana w wysokości3,l3yo planowanych na ten rok
dochodów bud:Żetu, przy dopuszczalnym limicie spłat w wysokości 3,310ń
planowanych na ten rok dochodów. W dalsrych latach objętych prognoząkwota
spłat nie przekacza dopuszczalnych. gómych limitów. Jednakże Skład
orzekający m|raca uwagę' Że w 20If 'roku wysokośćspłaty zobowiryanzbliża
się do dopuszczalnego górnego limitu spłat tego roku.
Wobec powyzszego Skład orzekajĘcy stwierdza, Ża nie zostanie
przel<roczony wskaźnik określony w ar:t. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
Ponadto Skład Orzekający stwierdza, Że w przedłoŻonym projekcie
wieloletniej prognozy finansowej wystąpiĘ ponizsze nieprawidłowości.
w kolumnie dotyczącej prognozy 2011 roku występują błędne kwoty
w następujących pozycjach: lc (kwota dochodów ze sprzedaĘ majątku jest
zaniżona), 2b (na\e{ ująć planowane wydatki jako suma wydatków rozdziału
75022 i 75023), 4 (zbyt niska kwota nadwyzki budzetowej) oraz 7b
(nieprawidłowa kwota wydatków na obsługę długu). W kolumnach dotyczących
wykonania 2008 roku, 2009 roku oraz w kolumnie wykonania za trzy kwartaĘ
2010 roku wystąpiĘ przypadki rozbieŻności w stosunku do ńoŻonej
sprawozdawczości.
:

Skład orzekaj ąc y analizując obj aśnieniaprzyjęty ch wielkości dochodów
uznaje je za realnie uzasadnione. W objaśnieniach do projektu wieloletniej
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prognozy finansowej ujęto bowiem główne źródładochodów, uwzględniając
ienJencje kształtowania się ich wielkościw oparciu o Wieloletni Plan
Finansowy Państwa, kwot subwencji oraz dotacji celowych ujętych w projekcie
ustawy budzetowej na 2OIIr. objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy
finansowej zawierają równiez ogólne informacje dotyczące wielkości
planowanych do rea\\zacji wydatkow. Z uwagi na fakt, że dochody i wydatki
tudzetu objęte wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach ksztahują się
na poziomie zb\iżonym do poziomu w roku poprzedzającym dany rok
budźetowy, Skład orzekający stwierdza, ża proponowana prognoza jest
mozliwa do realizacji.
w objaśnieniachzawarto również informacje o wielkościach
planowanych do zacirynięcia przychodów budzetu z podaniem ich
poszczególnych źródełi planowanego celu ich wykorzystartia. Wielkości
zap1anowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu
spiat zaciągnięĘch zobowiązafi oraz możliwościfinansowych jednostki
w latach 2011- 2020.

Biorąc powyŻsze pod uwagę Skład orzekający postanowił jak
w sentencji.

od niniejszej uchwaĘ słuĘ odwołanie do Kolegium Regionalnej lzby

obrachunkowej w Gdansku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
F;ą zEw
S--lodu

