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Skladu Orzckająccgo Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi
z dnta

5 grudnia 2017 roku

w sprawic opinii o projckcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Sieradz.
Działając na podstawic art,13 pkt 12 ustawy

z

dnia

1

paździer.nika 1992 roku

o rcgionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 20l6 roku, poz. 561) oraz ar1, 230 ust.

3 ]-lstawy

z

dnia 2'/ sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.IJ.

z

2011

roku, poz.2077), Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi w składzie:

l.

-

przewodnicząca

2. Grażyna Kos

-

ozłonek

3. Paweł Dobrzyński

-

członek

Barbara Polowczyk

uchwala, co następuje:

opiniuje się pozytywnic

projekt uchwaĘ

w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Sieradz.

uzasadnienie
Wój1

Gminy Sieradz,

działając na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansaclr publicznyoh, przedłożyłprojekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

lirransowej Gminy Sieradz. Proj ekt ten został opracowany na lata 2018

z
o

-

2029, zgodnie

dyspozyclą normy, wlłrikaj ącej z art. 227 ustawy z dnia 2'7 sierpnia 2009 roku
llnansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do projektu uchwały

spcłnia wymogi określone w afl. 226 ust. 3

w sprawie wieloletniej plognozy finansowej

i4

powyższe1 ustawy.

za-vłar\o Llpoważnienia

W pĄekcie

uchwały

dla Wójla Gminy, które są

zęodne z postanowieniami arl.228 ustawy o finansach publicznych.

Wartośoi przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej

i

budżecie Gminy są

zgodnc w zakesie wynikającym z art. 229 usta\ły o finansach public znych, czy\i wyniku budźetu
i z.wiąz,anych z nim kwo1 przychodów i rozchodów oraz długu jednostki,

We wszystkich latach prognozy (2018-2029) została zachowana zasad,a, o której mowa

w arL.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - doohody bieżące
brrdźclów zaplarrowano w kwolach wyższych od wydatków bieźących.

Z

2

ana|izy wieloletniej prognozy finansowej wynika,

że zadłlżenie Gminy z

tytułu

zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz planowanych do wyemitowania pallicrów
wartościowych planuje się spłacić w latach 2018
dokon},wana będzie

z

-

2029. W roku 2018 spłata zadłuż,cnia

planowanych do wyemitowania papicrów wańościowych, natolnias1

w dalszych lataclr prognozy (2019 2029) z nadwyżki dochodów nad wydatkanri

buclżctt-t.

Wysokość spłat zadłużenia jednostki w danym roku budżetowym oraz dopuszczalny poziom 1ych
spłat ustalony został w oparciu o przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych. W świctlc tego

przepistl, wysokośćspłat zadłużenia w danym roku budżetowym limituje ind}a,vidualny wskaźnik

dopuszczalnego obciążenia budżetu jednostki samorządu teryĄorialnego z §Ąułu spłaty długu,

który ustalany jcst jako średnia ary,tmety czna z obliczonych dla ostatnich trzech lat rellcji jcj
dochodów bieżących powiększonych o dochody

ze sprzedaży maj ątku oraz

pomniejszorrych

o wydatki bieżące do doclrodów ogółem. W latach objęlych prognozą. w któryoh planowanc są
spłaty zobolviązń długoteminowych Gminy, spełnione zostaną wymogi art. 243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - wskźniki spłaty zadłużeniakształttrją się
poniżej warlościdopuszczalnego wskaźnika spłat.
Ocena rł,ieloletr-riej prognozy finansowej Gminy została dokonana przy załoźcniupcłrrcj

rca|izacji dochodów, zarówno bieżących jak

i majątkorłych. utrzymania zakładanego p<lz,itlltrrt

wydatków oraz osiągnięcia planowanych nadwyżek operacyjnych.
Stosownie do ar-t. 230 ust. 3 rł, związkll,

z

art. ż46 ust. 2 ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonychlł, ustawic

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do infotmacji publiczrrej (tekst jednolity Dz,.l], z

201,6

roku, poz. l764).

Od niniejszej uclrwały na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

z

dnia 7 pażdziernika l992 roku

o regionalnyclr izbach obrachuŃowych przysługuje odwołanie do pełncgo składu Kolcgium
Regionalnej Izby Obrachunkowej wŁodzi w tęrminie 14 dni od dniajej doręczenia.

