srr6lElvl4

't

,'(6'7og

l

Obrachunkowej w Gdarhsku
z dnia 28 fistopada20l4r.

&
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sprawle opinii o projekcie uchwaly Rady Miasta KoScierryna o
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej KoScierzyn na lata
2015

-

2037

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zwiqzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnta 7
paldziemika I992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012r. poz. 1 1 13 z p6Ln. zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dma 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.rJ. z20l3r. poz. 885 zpoLn.
zm.);
Sklad Orzekajqcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Gdarisku w osobach:

1. ZygmuntBach

2.
3.

Marian Kujawski
Roman Fandrejewski

o

-

przewodntczqcy
czlonek
czlonek

pozytywnie - z tuwa,gnmi - opiniuje projekt uchwaty Rady Miasta
Ko6cierzyna w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej KoScierzyna.
UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014r. wplynqL do Regionalnej lzby Ohrachunkowej
w Gdarisku projekt uchwaly Rady Miasta KoScierzyna w sprawie zmiany
uchwaly Nr V/10/11 Rady Miasta Ko(cierzyna z dnta 9 lutego 201h. w sprawie
przyjgcta wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miej skiej KoScierzyna.
Na podstawie projektu ww. uchwaly przyjgto wieloletniE prognozg
finansow4 Gminy Miejskiej KoScierzyna na lata20l5 - 2037 .
Analiza treSci opiniowanego dokumentuwykazala,2e projekt uchwaly w
sprawie zmiany uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy f,rnansowej zostaL
opracowany zgodnie z .vqlnogami okreSlonymi w art. 226, art. 227 i art. 228
ustawy z dnia27 sierpnia2009r. o finansach publicznych.
Sktad Orzekaj1cy stwierdzil, 2e wielko6ci zaplanowanych wydatk6w
bte2qcych w latach 2015 - 2037, tj. w latach objgtych wieloletniq prognozq
finansow4, nie przel<raczaj4 sumy dochod6w bieil4cych. W zwiqzku z
powyLszym nale?y stwierdzil, 2e zachowana zostaLa relacja okreslona w art.
242 wyilej przywolanej ustawy o finansach publicznych.
W wyniku anahzy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod
wzglgdem merytorycznym Sklad Orzekajqcy stwierdzil, 2e dtug jednostki z

tytulu zaciqgnigtych po|yczek

i

kredyt6w

w roku 2015 wynosi6 bEdzie

34.853.002 zL, co bgdzie stanowi6 39,87oh planowanych na ten rok dochod6w
budzetu miasta.
Dokonuj4c analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy
finansowej orcz bior4c pod uwagg cias|qce na Gminie Miejskiej KoScier4rna
zobowiqzania z tytulu zaciqgniEtych kredyt6w i pozyczek, po uzyskaniu w 2015
roku zaplanowanych przychod6w w Lqcznej wysokoSci 8.541 .020 zl, w tym:' z
tytulu emisji obligacji w kwocie 2.000.000 zl oraz poLyczki z WFOSiGW w
kwocie 6.54I.020 zl, Sktad Orzekajqcy stwierdzil, 2e w 2015 roku kwota sptat
wyzei wymienionych zobowiqzah z powyhszych tytul6w zostala zaplanowana w
wysoko6ci 7 r95oh planowanych na ten rok dochod6w buclzetu, przy
dopuszczalnym na ten rok wskalniku splat w wysoko{ci8rl7o/o planowanych na
ten rok dochod6w. R6wnieL w Iatach 2016 - 3037 wskaZnik planowanych
wielko6ci splat nie przekracza dopuszczalnych g6rnych wysoko6ci.
Wobec powylszego Sktad Orzekajqcy stwierdza, Le nie zostanie
przel<roczony wskaZnik okreslony w art. 243 ustawy z dnia27 sierpnia2009r. o
f,tnans ach publicznych.
Sktad Orzekajqcy anahzujqc objaSnienia przyjgtych wielko6ci
prognozowanych dochod6w uznaje je za realnie uzasadnione. W obja6nieniach
do projektu wieloletniej prognozy frnansowej ujgto bowiem gl6wne 2r6dla ich
pochodzenia,uwzglgdniajqc tendencje ksztaltowania sig ich wielkoSci w oparciu
o kwoty subwencji, dotacje celowe ujgte w projekcie ustawy budzetowej na
2014r. oraz analizy wykonania dochod6w w latach poprzednich. Obja6nienia do
projektu wieloletniej prognozy finansowej zawierajq r6wnieL informacje
dotyczqce wielkoSci planowanych do realizacji wydatkow w odniesieniu do
planowanego ich wykonania na koniec roku poprzedzaj4cego dany rok
budzetowy objgty prognozq. Z uwagi na fakt, 2e wzrost poziomu dochod6w i
wydatk6w budzetu objgt5.ch wieloletniQ prognozqftnansow? w kole.jnych latach
ksztaltuje sig na poziomie zbliLonym do poziomu ich wzrostu w roku

poprzedzajqcym dany

rok budzetowy, Sklad orzekajqcy

stwierdza,

Le

proponowana prognoza jest mozliwa do rcalizacji.

W

objadnieniach zawarto r6wniez informacje o wielkoSciach
planowanych do zaciqgnigcia przychod6w budzetu, z podaniem ich
poszczeg6lnych lrodel i planowanego celu ich wykorzystania. Wielko(ci
zaplanowanych rozchod6w w latach 2015 - 2037 wynikaj4 z harmonogramu
splat doty chczas zaci1gni gtych zob owi1zan.

wydai4c powylszq opinig Sktad orzekaiqcy zwraca uwagg na
nastgpuj4ce uchybienia i nieprawidlowoSci, kt6re naIeay wyjaSnii i skorygowa6

przedpodjgciem uchwaly w sprawie WpF:
. w po2.7.2.2 zaLqcznika Nr 1 do projektu wpF pn. ,dochody majqtkowe z
tytulu dotacii oraz irodk6w przeznaczonych na inwestycje" wykazano

kwotg 11.602.08I zL, natomiast w projekcie uchwaLy budaetowej ujgto

o
.

kwotg 11.062.08I z\,
wieloletnia prognoza finansowa winna byi sporzqdzona na okres nie
dhuzszy ni2 splata ostatniej raty dlugu, zal planowane porgczenia i
gwarancje niewymagalne wylcraczajqce poza okres prognozy dlugu winny
by6 opisane w objaSnieniach do WPF,
weryfikacji wymagajq dane wykazane w informacjach uzupelniaj4cych o
wybranych rodzajach wydatk6w budZetowych (por. 1 1.1 - 1 1 .6) orcz
dochody maj4tkowe, wydatki bieLEce i maj4tkowe zwiEzane z
finansowaniem zadah, projekt6w z udzialem srodk6w unijnych w
por6wnaniu do danych wykazanych w poz. r2.2 - r2.4.r, a danymi
okreSlonymi w projekcie budzetu.
Bior4c powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekajqcego

slu|y odwolanie
Kolegium Regionalnej rzby obrachunkowej w Gdarisku w ci4gu 14 dni

jej dorgczenia.

