Uchwala
72012016
Skladu OrzekajfJcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Gorze
z dnia
grudnia 2016 r.
w sprawic wydania opmn 0 projel{cie uchwaly w sprawic Wielolctniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Lllbsko na lata 2017 - 2030 przcdstawionej wraz z
projektem llchwaJy budzetowej Gminy na 2017 rok.
SIdad

Orzekaj~cy

Regionalnej

Obrachunko\'1 ej w Zielonej Gone w osobach:
l

1. Jaroslaw Kotowski - przewodnicz~cy
Joanna Chrusciel - czJonck
3. Grazyna Radomska-

dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 12 ,art. 19 ust. 1 i 2 usta\V'Y z
7
obrachunkowych U.t.
U. z 2016 r.,
1) i art.
regionalnych
20091'.0
publicznych U.t.
U. z 2016 1'.,
z dnia 27

1992 1'.0

wydac pozyt)'wnfJ opmu~ 0 projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Lubsko na lata 2017 2030.
UZASADNIE

IE

zbadai
przedJozony
Miasta i Gminy Lubsko projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
17-2030 przedstawionej wraz z projektem
budzetowej Gminy na 2017 rok.
uchwaly w sprawie Wieloletniej
Finansowej Miasta i Gminy Lubsko
Obrachunkowej w Zielonej
z
llSt. 2 ustawy z dnia
2009 1'. 0 finansach
ze projekt uchwaly w
wart.
ustawy 0
wymogi formalne
w WPF , kt6re stanowiE!

normatywnej
w
upowaznienia do zaci,!gania
z ieh
w rozumieniu art.
ust. 1 pkt 1 usta\V'Y 0 f1nansach
pubJicznych. W
normatywnej
uchwaly w
WPF, zawarto r6wniez
Miasta i Gminy Lubsko
do
z t),1u1u um6w,
nastypnych jest
do
kt6rych
w rokll blldzeto\V'Ym

cii.}glosci dzialania jednostki i z kt6rych vvynikajqce platnosci vvykraczajq poza
rok budzetowy.
kwoty dlugu stanowiqca integralnq CZySC Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
lL,+UL\.JHU jest na okres, na kt6ry
i planuje
zaciqgnqc
Z przedlozonej
wraz z projektem uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej
dlugu i jego splaty w latach 2017
2030 wynika, ze
indywidualny
okreslony w art.
usta\vy 0 finansach publicznych 1 stycznia 2014 r.
zachowany w powyzszych latach.
obowiqzujqcy
Planowana kwota dlugu na koniec
17 roku prognozowana jest w wysokosci
od kwoty
68
277
wedlug prognozy
w WPF i jest
prognozowanej na koniec 2016 r. wedlug przewidywanego wykonania stanowiqcej kwot((
66 243 292,98 zL
W 2017 r. Miasto j Gmina Lubsko planuje
zobowi'lzania zwrotne w
8
kt6re stanowiq planowane do zaciqgniycia kredyty i pozyczki.
stanowiqcy
ustawy 0 finansach publicznych
jednostki
moze uchwali6
spowoduje,
ze w roku budzetowym oraz w kaidym roku nast'tpujqcym po roku budzeto\vym
lqcznej kwoty przypadajqcych w danym roku budzetowym splat zobowi¥ail wedlug tytu16w
okreslonych w pkt 1
przepisu do planowanych dochod6w ogolem budzetu przekroczy
sredniq arytmetycznq z obliczonych dla ostatnich trzech
relacji jej dochod6w bie:zqcych
powi((kszonych 0 dochody ze sprzedaiy majqtku oraz pomniejszonych 0 wydatki biezqce, do
w tym przepisie.
dochod6w
obliczonej wedlug wzoru
Nadwyzka maksymalnego dopuszczalnego wskainika splaty d!a roku 2017 w
2,50%, a
bior'lc pod
planistycznym po dokonanych wylqczeniach wynosi
wykonanie za roku n-l po dokonanych wylqczeniach wynosi 2,26%.
takze jest
W roku 2018
Nadwyzka
wskaznika splaty w uj((ciu planistycznym
roku 2018 po dokonanych wylqczeniach wynosi 0,25% a biorqc pod uwagy
v"f'''n.... wykonanie za roku n-l po
wynosi 0,01%.
roku 2019 nadwyzka maksymalnego
wskainika splaty w
planistycznym po dokonanych wyhj.czeniach - wynosi 0,80% a biorqc pod uwagy
przewidywane wykonanie za roku n-1 po
wynosi 0,56%.
publicznych w

stroma wzoru )

spefnienia relacji
Sredflla % art, 243 ufp, %
uwzl~kidl~ienjem' 1Ny1q·czen

plan 3

5,22%
5,57%

(

2021

5,99%

7,68%

7,68%

1,69%

X

2022

5,76%

8,01 %

8,01 %

2,25%

X

2023

5,70%

7,78%

7,78%

2.08 %

X

2024

5,74 %

7,41 %

7 ,41%

1,67%

X

2025

4,44%

6.53%

6.53%

2,09%

X

2026

4,91 %

6,42%

6,42%

1,51 %

X

2027

4.77%

6,77%

6,77%

2.00%

X

2028

1,22%

7.34 %

7.34%

6,12%

X
X
X

2029

1,40%

6.12%

6.12%

4,72%

2030

1,57%

4,83%

4,83%

3,26%

Informacyjnie Sldad Orzekajqcy wskazuje na koniecznosc dochowania relacji wynikajqcej
z art. 243 usta\\'Y 0 finansach publicznych we wszystkich latach objytych Wieloletniq
Prognozq Finansowq Miasta i Gminy Lubsko. Sldad Orzekajqcy wskazuje r6wni ez na
koniecznosc sta!ego monitorowania sytuacji finansowej Miasta i Gminy Lubsko w aspekcie
mozliwosci uchwalania budzetu i WPF na kolejne lata budzetowe i mozliwosci zaciqgania
no\rych zobowiqzan z tytu!u krcdyt6w i pozyczek oraz ich splaty w kolejnych latach
budzetowych przy zachowaniu relacji 0 kt6rcj stanowi art. 242 i 243 ustawy 0 finansach
publicznych.
Niezachowanie ww. relacji moze bowiem skutkowac podjyciem dziatan prawnych
okreslonych wart. 240a lub 240b usta\\'Y 0 finansach publicznych .
W przedstawionym projckcie WPF Miasta i Gminy Lubsko na lata 2017-2030 dochowana
zosta!a we wszystkich latach objytych prognozq relacja z art. 242 ustawy 0 finansach
publicznych.
Projekt WPF jest zgodny z przedloionym Izbie projektcm uchwa!y budzetowej Miasta i
Gminy Lubsko na 2017 rok w zakresie, 0 kt6rym stano wi art. 229 ustawy 0 finansach
publicznych.
W intcgralnym zalqczniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej okrdlone Sq odrybnie dla
realizowanych przez Miasto i Gminy Lubsko przedsiywziyc wielol etnich elementy i limity
okrdlone w art. 226 usU usta\V)/ 0 finansach pllblicznych.
Wobec powyzszego Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze
postanawia jak w sentencji ninicjszej uchwaly .
Od niniejszej uchwaly Sldadu Orzekajqcego zgodnie z art. 20 ust. 1 usta\\'Y 0
regionalnych izbach obrachunkowych przystuguje odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej G6rze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych opinia jest publikowana
przez jednostky samorz'!-du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od
regionalnej izby obrachllnkowej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostypie do informacji pllblicznej G.t. Dz. U. z 2016, poz. 1764).
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