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Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwaĘ Gminy Stary Targ o Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 - 2028.

Na podstawie art. 13 pkt |2 w związku z art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.IJ.22016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 3
ustawy zdnia2T sierpnia2009 r. ofinansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 22017 r. poz.ZO77
zpoźn, zm');

Skład orzękający Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

L Alicja Srubkowska

2. Marian Kujawski

3. olga Leszczyńska

. przewodnicząca
- członek
- członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwaĘ Gminy Stary Targ o Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 -2028.

UZASADNIENIE

Wdniu 15 listopada 2018 r. wpĘnęło do Regionalnej Izby obrachunkowej wGdańsku
zarz4dzenie Nr 50/20l8 Wojta Gminy Stary Targ z dnia l4 listopada 20l8 roku w sprawie przyjęcia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ.

Ana|iza treści opiniowanego dokumęntu wykazała, ze projekt uchwaĘ w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określony mi w art. 226,
227 i228 ustawy o finansach publicznych.

Sktad orzekajęcy stwierdził, ze wielkości zaplanowanych wydatków bieiących
wposzczęgólnych latach nie przekraczajq sumy dochodów bieżqcych, planowanej nadwyzki
budżetowej z |at ubiegłych i wolnych środków. Wobec povtyŻszego została zachowana relacia
określona w art. 242 ust, I wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych.

W wyniklr analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytory cznym
Skład orzekający stwierdził, żrc dług jednostki w roku 2OIg wynosi
10.386.802'35 z|i stanowi 34,370ń zaplanowanych na tęn rok dochodów budzetu. Dokonując ana|izy
danych zawartych wprojekcie wieloletniej pfognozy finansowej orazbiorqc pod uwagę ciqiące na
gminie zobowiqzania ztytułu zaciqgniętych kredytów ipoŻyczek, po uzyskaniu w20l9 roku
zaplanowanych przychodów ztytutu kredytów ipoŻyczek włącznej kwocie 3.889,6Of zł, Skład
orzekający stwierdzit, Żę w f0|9 roku kwota spłat wyzej wymienionych zobowiązail zpowyzszych
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Ętułów została zaplanowana w wysokości 5,14o/o planowanych na ten rok dochodów bud:ietu.
Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach
publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetycznąz3 |at
poprzednich) w Gminie Stary Targ wynosi 5,640^ planowanych na ten rok dochodów.

W latach 2020.2028 również kwota spłat nie przekraczadopuszczalnych górnych wysokości.
Wobec powyższego Skład orzekający stwierdza, Że nie zostanie przeh'roczony wskaźnik

określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych
Wielkości zaplanowanych rozchodów w latach 2019 _2028 wynikajązharmonogramu spłat

doĘch czas zaciągnięĘ ch zob owiązań.

od niniejszej uchwĄ słuzy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej
w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Srubkowska

Przewodnicząca Składu orzekającego
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