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z dnia 12 stycznia2015roku
ptanowanej|nroĘ długuGminy Że|azków
w sprawiewyrażeniaopinl! o prawidłowości
DziałĄącna podstawieań.19 ust 2 ustawyz dnia 7 paŻdziernika
1992 r. o regiona|nych
izbach
(Dz. U. z 2012 |., poz. 1,|13ze zm.) w związkuz art.230 ust.4 ustawy
obrachunkowych
z dnia27
(Dz.U' z2013 r., poz.885ze zm'),SkładorzekającyWyznaczony
sierpnia2009r. o finansachpub|icznych
ZaządzeniemNr 7/2013Prezesa Regionalnej|zbyobrachunkowejz dnia 31 sĘcznia2013 r. ze zmianami
w osobach
Przewodnicząca:
Członkowie:

TeresaMarczak
ZofiaFreitag
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wyraŻa,w oparciuo pzyjęte przezGminęfe|azkÓw:
- wielo|etnią
prognozę
finansową
na |ata2015-2018,
- uchwałę
budżetową
na 2015r',

l

opin!ępozytywną
planowanejkwoty długuGminy Że|azków
o prawidłowości
Uzasadnienie

-

W dniu29 grudnia2014r. Rada Gminyfe|azkówpodjęła
uchwały:
Nr Il|/11l14w sprawieWie|o|etniej
PrognozyFinansowejGminyfe|azkÓwna |ata2015_ 2018,
Nr llll12l14
w sprawiebudzetuna rok2015.

Na podstawieanalizy wyzej wskazanychuchwałRady, Składozekający usta|ił,
ie budiet roku
2015 i wie|o|etniaprognoza finansowawykazujązgodnoŚÓ w zakresie wyniku budietu roku 2015 i
związanychz nimkwotpzychodÓw i rozchodoworaz długu,co jest Wymaganepzepisem art.229ustawyz
dnia27sierpnia2009r. o finansachpublicznych.
BudŻetroku 2015 uchwalonyzostałz deficytemw wysokości375.442zł, przychodamiw kwocie
473.000zł, rozchodamiw kwocie 97.558 zł. Prognozowanakwota długuna koniec roku 20.t5 wynosi
592.564zł,co stanowi2,67o/op|anowanych
dochodów.
W każdymrokuobjętymprognoząp|anowanakwotawydatkÓwbiezącychjest niŻszaod p|anowanej
kwoty
dochodÓwbieŻących,
co jestwymaganeprzepisemart.242ustawyzdnia 27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznych.
prognozyfinansowej,uchwa|onazostałana
Prognozakwotydługu,stanowiącaczęŚĆ wie|o|etniej
|ata 2015 - 2018, czy|i na okres, na ktÓry zaciągniętooraz p|anujesię zaciągnąÓzobowiązania,co
wyczerpujedyspozycjeart.227 ust.2 ustawyz dnia27 sierpnia2009 r. o finansachpub|icznych.
Pzyjęty
w prognoziekwotydługusposÓb sfinansowania
długujest prawniedopuszcza|ny.
poziomzadłuŻenia
NajwyŻszy
Jednostkiwystąpiwroku2015.W ko|ejnych
latachzadłuienieGminy
będziesię zmniejszało
i zostaniecałkowicie
spłaconew 2018 roku.
Prognoza,oprÓcz kwotydługu,wskazujetakżere|ację,o ktÓĘ mowaw arl.243 ustawy
z dnia
27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych,
ktÓraw |atach2015- 2018 kształtowaÓ
się będzienastępująco:

2015

592.564.00

Maksyma|ny
wskaŹnikspłat
zobowiązańdo dochodÓw
wg ań. 243 ufp,ob|iczonyw
oparciuo plan3 kw. roku
poprzedzĄącegorok
budzetowv%
15,63

2016

315.300.00

12,68

1,41

2017

157.600,00

10,50

0,82

14,80

0,75

Rok

2018

Dług
na31.12.
(wzł)

0

Planowany
wskaŹnik
spłatyzobowiązańdo
dochodÓw
%
0,94

Z powyfszegowynika,fe w |atach2015 - 2018 poziomspłatżobowiązańGminy felazkÓw będzie
się ksztaftowaÓponifejdopuszcza|nego
indywidua|nego
|imitu'Wymienionewyżejwie|koŚcire|acjiusta|one
zostaływ oparciuo dane wynikającez uchwa|onej
prognozyfinansowejwzy załoŻeniu
wie|o|etniej
pełnej
rea|izacjidochodÓw,w tym dochodówbieżącychoraz utzymaniap|anowanego
poziomuwydatków,w tym
wydatków bieżących,a także osiągnięciazakładanejnadwyżkidochodów bieżącychńad wydatkjmi
bieżącymi.

Uwzględniając
zachowaniewymogówustawyz dnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpub|icznych
( Dz. U. z 2013r',poz.885 ze zm' ), Składozekający postanowił
jak w sentencji.
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skłafĄzekającego
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Pouczenie: od uchwały Składu ozekającego służy odwołaniedo Ko|egium Regionalnej |zby
obrachunkowej
w Poznaniuw terminie14 dni od datyjej doręczenia.

