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W załączeniu przesyłam uchwalę Nr IV/305/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lodzi z dnia l l grudnia 20l 8 r. w sprałł,ieopinii dotyczącej projeku

uchwaĘ o wieloletniej prognozie finansolvej Gminy Sieradz..

Z poważaniem
Przewodniczący Składu Orzekającego
Grazyna Kos

Id: 993B l 6F6-5D0,1-,1A6^-AA7F-695A38F068B4

Uchlvała Nr IVi

305/2018

Skladu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej rv Łodzi
z

dnia l l grudnia 2018 roku

w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Sierarlz.
Działając na podstawie afi. 13 pkt 12

i

art. 19 ust. 2 ustawy

z

dnia'7 paździcmika 1992 roku

o rcgionalnycl, izbach obrachunkowych (tckst jednolity z 20l6 roku. poz. 56l) oraz art. 230 ust. 2

i 3 ustawy z dnla ż7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z ż0l7 roktt, poz.
2077 z późniejszymi zrnianami), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkorvej w Łodzi
w składzie:

1. Grażyna Kos

2. Pawcł Dobrzyński

3. Bogdan Łągwa

-

przewodnicząca
członck
członek
uchwala, co następuje:

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieradz
na 1ata 2019-20ż9 .

uzasadnienie
Przedłożony przez W ójta Gminy Sieradz projekt

uchwĄ w sprawic wiclolctnicj prognozy

finansowej wlaz z wprowadzoną autopoprawką został opfacowany na |ata 2019-ż029, Wartości

przyjęte

w projekcie wieloletniej prognozy

finarrsowej korelują

z

zapisami projekfu budżetu

w zakresie objętym postanowicniami zawaĘmi w aft. ż29 ustawy ż dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych. W latach 2019-2029 objętych prognozą zacltowana została relacja, o
której mowa w art. ż42 ustawy o finansach publicznych, bowiem planowane wydatki bieżące są
niższę niż planorvanc dochody bieżącc powiększonc o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne

środki.Prognozę kwoty dfugu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje
zaciagnąć zobowiązanla.

W

projekcie rrchwaĘ

o

wieloletniej prognozie finansowej zawarto

upoważnienia dla Wójta Gminy Sieradz, którc są zgodne z wl,n-rogami wynikającymi
ustawy

się

z

ań. żż8
dn

ia

27 sierynia 2009 roku o finansach publicznych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową
dopuszczalny poziom spłat zadłlżenia Gminy Sieradz, którego wyznacznikiem zgodnie art. 243
ufp jest Średnia arytmetyczna

z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących

2

powiększonych

o

dochody z_e sprzedaży majątku oraz pomniejszonych

o

wydatki bieżące

do dochodów ogółcm budżefu, został okrcślonypoprawnie dla każdego roku objętego prognozą,

Łączna kwota spłat przypadająca w każdyrn roku objętym wieloletnią prognozą finansową z
tyhrłów określonych w art. 243 ustawy d. w przypadku Gminy Sieradz z tytułu rat kredytów i
wykupu wyemitowanych obligacji wraz z na|eżnymi od nich odsetkami oraz należrLymi odsetkami

i

dyskonten-r od wyemitowanych obligacji do planowanyclr doclrodów ogółęm,

nie przekracza

w żadnym roku dopuszczalncgo poziomu ustalonego na podstawie powołancgo wyżej przepisu
prawa i ks7lallowac się będzie następująco:

Lata

wskaźnik planowanej lącznej kwoty splat"v,
o której mowa \ry art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodórr ogólem Qn uw:ględnieniu

zobowiqzań u,iqzku współfiłot x.onego pł7,e7,
jedn ostkę samorzqdu terytońąlhego)

dopuszczalny w§kaźnik spIaty zobowiązań
okr€ślony w art.243 u§larry. ohlic7ont \t oparciu
o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok
budżeto§Y
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3,06%

9,13%

ż021

2,20,,l,

9,26%

20ż8

2,06%

9,60%

2029

l

,93%

9,94%

Skład Orzekający ocenił prawidło\ł,ośćsporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oraz

zawatej w niej plognozy kwoty długu i stwierdził, że spełnione zostały lłymogi wynikająca w tym
zakresie z obou iązujących przepisów prawa.
Stosownie do art. 230 ust. 3 w związku z art.246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sieęnia 2009 roku

o

finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu

tcrytorialnego

z

w tctminie 7 dni od dnia jcj otzymania na

zasadach określonychw ustawie

dnia 6 wfześnia200l roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity

z 2018

roku,

poz. 1330 z póżniejszyni zmianami).

Od niniejszej uchwały na podstawie art. 20 ust.

o regionalnych izbach

1

ustawy z dnia 7 pażdziemika l992 roku

obrachunkowych przyshguje odwołanie do pcłnego składu Kolegium

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi w tenninie l4 dni od dniajej doręczenia.

