
 UCHWAŁA  Nr 662/2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ  GÓRZE 

  z dnia 6 grudnia 2021  r.

w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy Santok na  lata 2022 – 2038  przedstawionej wraz z projektem uchwały 
budżetowej na rok 2022.
                 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczony Zarządzeniem Nr 
6 Prezesa  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   w  Zielonej Górze z dnia  13 sierpnia 2018  r.  
w osobach:
1. Iwona Porowska                   -  przewodnicząca
2.  Lidia Jaworska                    -  członek
3.  Marek Lewandowski           - członek 
       działając na podstawie art.  13 pkt 12   oraz art. 19 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 października 
1992 r.  o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r., poz. 
2137ze zm.) i  art. 230 ust. 3  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze  zm.), po zbadaniu  projektu uchwały  w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2022- 2038 przedłożonego wraz z 
projektem uchwały budżetowej na rok 2022,

postanawia

zaopiniować pozytywnie  projekt  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2022 – 2038 przedłożony przez  Wójta Gminy Santok  wraz z projektem uchwały 
budżetowej na rok 2022.
                                                         
                                                         UZASADNIENIE
            
                        Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał 
pod względem formalno - prawnym projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2022 - 2038 przedłożony przez Wójta Gminy Santok wraz z projektem 
uchwały budżetowej Gminy na rok  2022.
            Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok został 
przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze zgodnie z dyspozycją art. 
230 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
          Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Santok spełnia 
wymogi formalne określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych oraz zawiera dla 
każdego roku objętego prognozą elementy ujęte  w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych.
          Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do projektu uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa  obejmuje   lata 2022-2038.
               Wieloletnia Prognoza Finansowa i   prognoza kwoty długu  Gminy Santok, 
stanowiąca integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2022 – 2038.
Dług Gminy Santok w 2022 r. wyniesie kwotę w wysokości 20.127.754,97 zł.  



          Relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
w latach 2022-2038 jest zachowana. Kształtowanie się ww. wskaźnika przedstawia poniższa 
tabela:

Maksymalny dopuszczalny poziom spłaty 
zobowiązań                                       (prawa strona 

wzoru)LATA               
objęte           
WPF

Wskaźnik [R+O]/[D]                                                         
obliczony z uwzględnieniem 

ustawowych wyłączeń
Średnia z art.  243 ufp.                     

z uwzględnieniem 
wyłączeń                (plan 

3 kw)

Średnia z art. 243 ufp.                      
z uwzględnieniem 

wyłączeń  (wykonanie)

Stopień spełnienia relacji

1 2 3 4 ( 3-2 ) ( 4-2 )

2022 4,09% 9,00% 16,53% 4,91% 12,44%

2023 4,61% 5,34% 12,87% 0,73% 8,26%

2024 4,62% 4,65% 12,18% 0,03% 7,56%

2025 4,71% 9,62% 9,62% 4,91% X

2026 4,40% 9,15% 12,27% 4,75% 7,87%

2027 4,11% 9,25% 12,38% 5,14% 8,27%

2028 3,83% 9,53% 12,65% 5,70% 8,82%

2029 4,10% 11,23% 11,23% 7,13% X

2030 4,31% 12,78% 12,78% 8,47% X

2031 4,03% 13,25% 13,25% 9,22% X

2032 3,76% 12,69% 12,69% 8,93% X

2033 0,89% 12,12% 12,12% 11,23% X

2034 0,82% 11,56% 11,56% 10,74% X

2035 0,76% 10,98% 10,98% 10,22% X

2036 0,71% 10,41% 10,41% 9,70% X

2037 0,66% 9,83% 9,83% 9,17% X

2038 0,61% 9,26% 9,26% 8,65% X

Skład Orzekający wskazuje, że z objaśnień do WPF nie wynika , jaki okres wybrano do 
wyliczenia relacji w latach 2022-2025 łącznej kwoty przypadających w danym roku 
budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących, która nie może przekroczyć 
średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lub siedmiu lat (w zależności od wyboru) relacji 
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 
wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Długość ww. okresu ( trzy lub siedem lat) 
wybiera organ wykonawczy do dnia 31 grudnia 2021 r. - działając na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.1972), który dokonał 
zmiany art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) - zawiadamiając o 
swym wyborze organ stanowiący i regionalną izbę obrachunkową.
        Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wskazuje iż 
w latach 2023-2024 stopień spełniania wskaźnika jest bardzo niski , w związku z tym 
wymaga stałego monitorowania przez Organy Gminy Santok oraz wdrożenia odpowiednich 
procedur oszczędnościowych,   biorąc pod uwagę przepisy art. 243, art. 240a i art. 240b 
ustawy o finansach publicznych,  w przypadku  nie zachowania tej relacji;
           Reguła wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 - 2038 jest 
spełniona. 
           
        Wobec powyższego Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze postanawia jak w sentencji uchwały.



          Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Gminie przysługuje odwołanie 
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
          Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wskazuje 
również, że stosownie do przepisów art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, opinia zawarta w treści niniejszej uchwały winna być opublikowana 
przez gminę, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

                                                          Przewodnicząca
                                                              Składu Orzekającego

                                                           Iwona Porowska 


		2021-12-06T08:13:20+0000
	Iwona Ewa Porowska




