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Ucfnrala Hr Ifl3O3/zOfO
Skladu OrzekrJqpcgo R€glonalnei IzbV Obmchunkowrj w tod.i

z dnia 27 grudnla 2O1O rrku

w sprawie oplnll do proJektu uctrwaly o whroletniej prognozie
finansowef Gminy Zarnfir

Na podstawle art. 13 pkt 12 ustaury z dnia 7 pafdziernika 1992 roku
o negionalnych izbach obrachunkowych (telcst lednolity z dnia 26 kwietnia 20O1
roku Dz,U. nr 55, pz-577 ze zm.) i art, 23O ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2oo9 roku o finansadr publicznych (Dz.u. Nr 157, poz. LZ4o z p6Zniejszymi
zmianami), $ktad oeekajEcy Regionalnej lzby obractrunkowej todzi:

1. Wojciech Newereficzuk - przewodnleqry
2.
3.

Pawel la6kiewicz
Bogdan t4gwa

- czl,onek
- cetonek

urfrwala, co naqpuie:

s1
Opiniuje siqlozytyunric prcJetft udrwaly w sprawie wleloletni ei prq41nozy

fi nansowej Grnlny Zarnory.

Uzasadnienie

Sklad oeekajqcy na posiedzeniu zapoznat sig e projektern uchwatyw sprawie wieloletniej plognozy finansowej Gminy 2arn6w na ro[< Z01i
wraz z zalEcznikami oraz z autopoprawk4 projekh.r wieloletniej prognozy
frnansowej z dnia 10 grudnia lOlO rofiu-

Opinia wyratona w sentenc$ zosta*a s;formufrowana nd podstawie analizyzepewnienia przestmegania przepis6w ustarqy o finansach publicznych,
dotyczqcych uchwalania i rqykonywania bud2et6w w nastgpnych latach, na darezaciqgniqto i planuje sig actqgnqd zobowiqzania.
Dokonujqc analizy projektu uchwaty skfdd orzekaJEcy uwzgtqdnil przepisy
rozdziafu Z dziaft.r V usrawy o finansacfr publieny*r- :Jr< ,iaynifJl-tneabtonug6
do zaopinlowania projelfil wielotetnia'progno; finansowa i-*L.- elementyokredlone w art.226 ust r i 2 ustawy o dnansacfi publicznych i sporzEdzona
zostafa w na okres na,kt6ry u*alorro fidfty wydatkfw rfotv.zaG zamieszcz-onychw nich przedsiqraztg€" 

-ZatEcznik do' piojeKu Ootyoa"v 
- 
po*Orri*Jiei

sporzqdzony zostat w sposdb zgoony z vqrmogr-rni orre**tdy;j-'w aft.za6 ust.3i 4 ustawy- o finansacfr publfcznydr_. wiefu<o*fr' przyjete w projerccie wietolerniejprtognozy finansoweJ- i proiekcie.bud2efu;a zgdAne w iakiesie wynikajqcy;z art' 229 ustawy o finansaclr publicznycrr. zainiiszqone tv projekcie uirrivirvupowaznienia do zaciqgnnla zobowiEzafi wynikaie z przepisri art. zae u*a;io.finansach pubficznych. Z przedstawionel p'r"g"dy wynit<a nadto ,te w okresieobJqtym prognoz4 spelnioni zostanie zasada o-kregioni w art. a+z lst.l ustawy

'uls gvtft, ArA7. 'nU5 Ba FIFL6h9 Fffi : NSXUJ UN fl0Hulold frIil : oo
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o finansach publicznych , albowiem prognozowane docfiody bieiqce bud2et6w
zaplanowano w wysoko*5actr wytsycn od wydatkdw bletqrych.

ZakladaJEc pelnq ruaflzadg preyietych w prognozie.wielkoSci w ryffi przede
wszystkim dochoddw, wskainik poeiomu dhrgu Gmhy Zarndw w latach 2011-
?013 nie paekrocey doprrsaczalnej rela€i 60% o lCdrei rrcwa w art.170 ustaYvy

z dnia 30 czerwca 2OO5 roku o finansach publicenydt w zrviqzku art. 121 ust.7
ustpwy z dnia 27 sierpnla 2009 rrku Ftzepisy wprowadzaJece ustawg o finansadr
publicznych(Dz.U. Nr 157 poz- ilal).

Ponadto nie zosffinie przelqro<zony rdwnitd obowlqzuJqpy w latach 2011-
2013 wskainik okretlony w art- 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 nrku
o finansach publirznycf,r z lcdrego wynlka, 2e iEena lflYota obci{ienia budtetu
z tfiufu sptaty dlugu przypadaiEca w danym roku budietowym, nie mole
peekroceyC fS* planowanydr na dany rok bud2etonvy dochod6w tej jednosfki.
poczawszy od 2011 roku dla dane; jedno€tki samorz4du terytoriglnego obliczany
jest indywidualny wskainik makqFmalnego obcilienia z tytulu ptatV dtugu

ustalany- jako 6r#nia arlftnefy(sra oblieona dla omtnictl trzech lat rElecji JeJ

dochod6w bieiecych porieksaonych o dochody z? spzedaiy laj4tky orlaz

pomniejszonych o rrvydatti bieiqm do dodrod6w oqdlem budietu. Tak obliczany
wskainik w tatach 2011-2013 podawany jest informacyjne, a pocz4wszy od roku
2014 stanie sie wiA2acY.

Jak wynika z porrytsaej analizy, sk+ad OrzekaJqcry ocenil prawidfowoSi

sporzEdzenia wieloletniei prognozy finansoweJ oraz zawartei l_v nlel prugnory

f.woty'dtrlgu i majec powiflsEe na rrzgtqdaie postanowit wydad opiniq zawartq
w sentencji niniejszei uduafY.

Stosownie do art. 23O ust. 4 w nviq3ku z art 245 us't.2 ustawy z dnia 27
sierpnii 2009 roku o finansacfr publienych ninieisza opinq P{legq publikacJi

prziz Jednostke samorzqdu Qrytori_alnego Yv terminie 
- 
7 dni od, gttiu*^i*

btrzyminia na zasadacfi-okreflonydr w usbwie z dnia 6 wrze$nia 2001

o Jo'stepie do infiormacji publkznej (bz.U. Nr 112, poz- 1198 z p6in' zm')' ,/

''': .- r' d:lifl .


