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Uchwala Nr 663/2012
Skladu Orzekaj~cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Gorze
z dnia 27 Iistopada 2012 roku

1. Lidia Jaworska - przewodnicz~ca
2. Iwona Porowska - czlonek
3. Marek Lewandowski - czlonek

w sprawie wydania opinii 0 projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Progno
Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2020 przedstawionej wraz z projektem
uchwaly budietowej Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 12 , art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 pa.zdziernika 1992 r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ) i art. 230
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zrn.) Sklad Orzekajqcy
postanawia
wydac negatywn~ OpIDI~ 0 projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2020.

UZASADNIENIE

Sklad Orzekajqcy zbadal pod wzgl~dem formal no - prawnym przedlozony przez
W6jta Gminy Brody projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013 -2020 przedstawionej wraz z projektem uchwaly budzetowej Gminy na 2013 rok.
Projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody zostal
przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej G6rze zgodnie z dyspozycjq art.
230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych.
Sklad Orzekajqcy stwierdzil, ze projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brody spelnia wymogi okreslone wart. 226 ustawy 0 finansach
publicznych oraz zawiera okreslone w spos6b prawidlowy dla kazdego roku obj~tego
prognozq elementy wymienione wart. 226 ust. 1 pkt 1-6 tej ustawy.
Dokonano objasnieit przyj~tych wartosci w WPF , kt6re stanowiq zalqcznik Nr 3 do
uchwaly.
W integralnym zalqczniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej okreslone Sq
odr~bnie dla kaZdego przedsi~wzi~cia elementy i limity okreslone wart. 226 ust.3 ustawy 0
finansach publicznych.
Przyj~te wartosci Sq zgodne z projektem uchwaly budzetowej na 2013 rok w zakresie
dochod6w biezqcych i majqtkowych oraz wydatk6w biezqcych i majqtkowych, a takze w
zakresie wyniku budzetu, kwot przychod6w i rozchod6w

Prognoza kwoty dlugu stanowiqca integralnq cz~sc Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brody sporzqdzona jest na okres, na kt6ry zaciqgni~to zobowiqzania i planuje si~
zaciqgnqc zobowiqzania. Z przedlozonej przez W6jta wraz z projektem uchwaly w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej prognozy dlugu i jego splaty w latach 2013 - 2020
wynika, ze lqczna kwota splaty zobowiqzail. Gminy w roku 2013 nie przekroczy wskainika
ustawowego 15 % prognozowanych dochod6w budzetowych (po zastosowaniu wylqczen
ustawowych), co jest zgodne z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Lqczna kwota dlugu w roku 2013, okreslona wart. 170 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. 0 finansach publicznych -cyt. wyzej nie przekracza 60 % planowanych dochod6w w
analogicznym okresie. Wskainik zadluzenia na koniec 2013r. wynosi 30,76 % (po
zastosowaniu wylqczen ustawowych wynosi 21,87 %).
Ww. wskainiki na podstawie art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzajqce ustaw~ 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) majq
zastosowanie do konca 2013 r.
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze wskazuje, iz od
dnia 1 stycznia 2014 r. b~dzie obowiqzywal indywidualny dla kazdej jednostki samorzqdu
terytorialnego wskainik zadluzenia, okreslony wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zrn.), zgodnie z kt6rym organ
stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego nie moze uchwalic budzetu, kt6rego realizacja
spowoduje, ze w roku budzetowym oraz w kaZdym roku nast~pujqcym po roku budzetowym
relacja lqcznej kwoty przypadajqcych w danym roku budzetowym splat zobowiqzan wedlug
tytu16w okreslonych w pkt 1-3 tego przepisu do planowanych dochod6w og6lem budzetu
przekroczy sredniq arytmetycznq z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w
biezqcych powi~kszonych 0 dochody ze spfZi~dazy majqtku oraz pomniejszonych 0 wydatki
biezqce, do dochod6w og6tem budzetu obliczonq wedlug wzoru zamieszczonego w tym
przeplSle.
Ponadto Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze podkresla, ze
wielkosci okreSlone w ww. przepisie dotyczqce roku 2011 i dw6ch kolejnych lat budzetowych
b~dq stanowic podstaw~ wyliczenia przedmiotowego wskaznika w roku 2014.
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, ze w roku 2014- nie jest zachowana
relacja okreslona wart. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych.
Relacja ta jest zachowana w roku 2013, z tym , iz zgodnie z art. 122 ust . 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw~ 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 ze zm.) w roku 2013 do WPF zarzqd tej jednostki zalqcza jedynie inforrnacj~ 0
w/w relacji.
Na podstawie analizy procentowych wskaznik6w przypadajqcych do splaty
zobowiqzan z tytulu kredyt6w i pozyczek wraz z odsetkami w stosunku do przewidywanych
dochod6w budzetu w roku 20 14 (uj~tych w ponizszej tabeli)

Lata
2014

Relacja pJanowanej Il'lcznej kwoty spJaty
zobowil'lzan do dochod6w (z wyll'lczeniami)

Maksymalny
dopuszczalny
splaty z art. 243 ufp (%)

wskainik

(%)

6,37

5,80

Sklad Orzekajqcy stwierdza, iz poziom splat zobowiqzan Gminy Brody w 2014r.
b~dzie ksztaltowa6 si~ powyzej dopuszczalnych "indywidualnych" limit6w, co pozostaje w
sprzecznosci z art. 243 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych.
Wobec powyzszego z uwagi na niezachowanie w roku 2014 w prognozie kwoty
dlugu, zawartej w projekcie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej na lata 2013 - 2020, relacji wynikaj'l.cej z art. 243 ustawy 0 finansach
publicznych, Sklad Orzekaj'l.cy uznal, ze przedlozony projekt nie moze stanowie podstawy
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2020.
Ponadto stwierdza si~, ze:
- zal. Nr 1 w kolumnie 4.2a wskazano, ze na planowany w roku 2013 deficyt budzetu (w
wysokosci -341 429,00 zl) pokryty zostanie w calosci z wolnych srodk6w (zaangazowanych
w budzecie w wysokosci 381 429,00 zl),jednoczesnie w kolunmie 1la nie wskazano
przychod6w z zaci~ni~tych pozyczek i kredyt6w jako zr6dla pokrycia planowanego deficytu,
- w zal. Nr 1 w kolumnach 1a1 oraz odpowiednio 1d - w zakresie dochod6w Gminy oraz w
kolumnach 2f1 i odpowiednio lOb 1 - w zakresie wydatk6w, niewlasciwe okreSlono srodki
okreSlone wart. 5 ust.1 pkt 2 ufp - w ww. kolunmach winny bye wyodr~bnione wyl'l.cznie
srodki pochodz'l.ce z budzetu UE; zas wskazano w nich r6wniez srodki 0 wsp6lfinansowanie
przedsi~wzi~e realizowanych z udzialem srodk6w UE (ww. kolumny zostaly dodane do
tabeli WPF pocz'l.wszy od projektu na rok 2013).
Wobec powyzszego Sklad Orzekaj'l.cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
G6rze postanawia jak w sentencji niniejszej uchwaly.
Od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj'l.cego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0
regionalnych izbach obrachunkowych przysluguje odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej G6rze w tenninie 14 dni od daty jej otrzymania.

