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Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 10 grudnia2020 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stary Targ
na lata 2021 - 2028.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździem1ka 1992 r,
oregionalnych izbach obrachunko}vych (tekst jednoliĘ: Dz.U. z20|9 t. poz.2|37) oraz art.230
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.
poz.869 zpóżn" zm.)

Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska

2. Monika Panc

3. Anna Patyk

pozytywnie opiniuje projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stary Targ
na lata 2021- 2028.

UZASADNIENIE

W dniu l grudnia 2020 r. wpĘnęło do Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku
zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia
projektu uchwaĘ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ, tj. po terminie określonym w
art.238 ust. l pkt 2, w związkuz art.230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Analriza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej został. opracowany zgodnie zwymogami określonymi w art.226,227 i228
ustawy o finansach publicznych.

Skład orzekający stwierdził, ze wielkości zaplanowanych wydatków bieżących

w poszczególnych latach nie prze|<raczają dochodów biezących. Wobec powyższego zostaŁa
zachowana relacja określona w art. 242 ust. I wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych.

W wyniku ana|izy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym
Skład orzekający stwierdził' że długjednostki wroku 202I wyniesie 12.360.984,4I zł', co stanowi

39,37yo planowanych na ten rok dochodów buÓżetu gminy.

Dokonując ana|iza danych zawaĘch w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz
biorąc pod uwagę ciayiące na gminie zobowiązania, po uzyskaniu w 202I roku zaplanowanych
przychodów zt5rtufu kredytów ipoĘczek włącznej kwocie 2.50l.530 zł, Skład orzekający
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stwierdził, że w 202I roku wskaźnik spłat zobowiązafi zpowyższych Ętułów został zap|anowany
w wysokości 8,807o, przy dopuszcza|nymlimicie spłat zobowiązahnaten rok wynoszącym 8,80%.

W latach 2022.2028 równiez kwota sptat nie przeŁ'raczadopuszczalnych górnych wysokości.
Wobec powyższego Skład orzekający stwierdza, żze nie zostanie przekoczony wskaźnik

określony w ań' 243 ustawy o finansach publicznych.
Skład orzekający ana|irując objaśnienia przyjęĘchwielkości dochodów i wydatków umaje je

zarea|nie uzasadnione. W objaśnieniach za,warto równiez informacje o wielkościach planowanych do
zaciągnięcia przychodów budzefu z podaniem ich poszczegó|nych źródeł i planowanego celu ich
wykorzystania.

Wielkości zap|anowanych rozchodów w poszczegó|nych latach wynikają z harmonogramu
spłat dotychczas zaciągnięĘch zobowiązań oraz mozliwości finansowych jednostki w latach 202I-
2028.

od niniejszej uchwaŁy sfuzy odwołanie do Kolegium Regiona|nej Izby obrachunkowej
w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu orzekaj ącego
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