
Uchwala Nr IV/330/2011

Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu

z 22 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaly w sprawie wieloletnlej prognozy finansowej Gminy Przeworno

przedstawionej wraz z projektem uchwaly budzetowej na rok 2012

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) w zwiazku z art. 230 ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o ftnansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 ze zm.) oraz zarzqdzenia Prezesa Regionalnej Izby

Obrachunkowej we Wroclawiu Nr 2/2010 z 1 lutego 2010 roku, zmienionego zarzadzeniem Nr 1/2011 z dnia 25
stycznia 2011 roku w sprawie powolania przewodniczacych i czlonkow Skladdw OrzekajQcych w sprawach

dotyczacych jednostek samorzQdu terytorialnego i ich zwiazkdw wchodzqcych w sklad Wojewodztwa

Dolnoslqskiego, Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu postanowil:

pozytywna opinie. o projekcie uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno

przedstawionej wraz z projektem uchwaly budzetowej na rok 2012.

Uzasadnienie

I. Na mocy art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Nr 157 poz. 1240 ze zm., zwanej dalej - ufp) zarzad jednostki samorzadu terytorialnego (wojt, burmistrz,

prezydent miasta) jest zobowiazany do przedlozenia radzie (sejmikowi) oraz regionalnej izbie obrachunkowej

celem zaopiniowania, projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z

projektem uchwaly budzetowej do 15 listopada roku poprzedzajacego rok budzetowy. Natomiast zgodnie z art.

230 ust. 3 ufp regionalna izba obrachunkowa wydaje opinie. do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwaly budzetowej, ze szczegolnym

uwzglQdnieniem zapewnienia przestrzegania przepisow ustawy dotyczacych uchwalania i wykonywania

budzetow w nastepnych latach, na ktore zaciagni^to i planuje sie. zaciagnac zobowiazania.

Przepis art. 226 ust. 1 i 2 ufp okresla strukture. i sposob ujQCia poszczegolnych elementow w uchwale w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a zatem takze w jej projekcie. Uchwala dla kazdego roku objqtego

prognoza. powinna okreslac co najmniej:

l.Dochody biezace oraz wydatki biezace budzetu, w tym wydatki na obsluge. dlugu, gwarancje i pore^czenia

oraz wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane i wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow

jednostki samorzadu terytorialnego.

2.Dochody majatkowe, w tym dochody ze sprzedazy majatku, oraz wydatki majatkowe budzetu.

3.Wynik budzetu oraz przeznaczenie nadwyzki albo sposob sfinansowania deficytu.

4.Przychody i rozchody budzetu z uwzglsdnieniem dlugu zaciagniQtego oraz planowanego do zaciagniccia.

5.KwotQ dlugu oraz relacje okreslajace dopuszczalny poziom zadluzenia oraz sposob sfinansowania splaty

dlugu. Na podstawie art. 121 ust. 2 i 8 wufp w latach 2012 - 2013 obowiazuja wskazniki zadluzenia, o

ktorych mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249

poz. 2104 ze zm., zwanej dalej - pufp) a od 2014 roku relacja, o ktorej mowa w art. 243 ufp. Ponadto zgodnie

z art. 122 ust. 3 wufp w latach 2012-2013 do wieloletniej prognozy finansowej nalezy zalaczyc informacje. o

relacji, o ktorej mowa w art. 243 ufp.

6.0bjasnienia przyjctych wartosci.

Dodatkowo w wydatkach nalezy wyszczegolnic kwoty wydatkow biezacych i majatkowych wynikajace z limitow

wydatkow na planowane i realizowane przedsie.wzie.cia.

Z kolei z przepisu art. 226 ust. 3 ufp wynika, ze szczegolowe postanowienia dotyczace realizacji kazdego z

przedsie.wzie.c wieloletnich powinny bye ujcte w zalaczniku do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej. Postanowienia te dotycza. okreslenia nazwy i celu danego przedsie.wzie.cia, jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za realizacjQ lub koordynacje. jego wykonania, okresu realizacji, lacznych nakladow

finansowych i limitow wydatkow w poszczegolnych latach oraz limitow zobowiazari. Limit zobowiazari oznacza



kwote., do ktorej organ wykonawczy upowazniony przez organ stanowiacy (lub upowazniony kierownik

jednostki organizacyjnej) moze zawierac umowy dotyczace realizacji przedsie.wzie.cia.

Uchwala w sprawie wieloletniej prognozy finansowej moze zawierac upowaznienia dla zarzadu jednostki

samorzadu terytorialnego (wqjta, burmistrza, prezydenta miasta), o ktorych mowa w art. 228 ufp, czyli do

zaciagania zobowiazari zwiazanych z realizacja zamieszczonych w niej przedsiQwziQC oraz z tytulu umow,

ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastcpnych jest niezbcdna do zapewnienia ciaglosci dzialania

jednostki i z ktorych wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy.

II. Sklad Orzekajacy oceniajac przedlozony 15 listopada 2011 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej we

Wroclawiu projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworno wraz z projektem

uchwaly budzetowej na rok 2012 stwierdzil, co nastcpuje:

1.Projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano na lata 2012 - 2018 i dla kazdego roku objctego

prognoza okreslono wielkosci budzetowe, o ktorych mowa w art. 226 ust. 1 i 2 ufp,

2.1ntegralna cze.scia prognozy finansowej jest prognoza dlugu, ktora zostala opracowana dla calego okresu
jego splaty.

3.Prognozowane dochody roku 2012, wydatki, przychody i rozchody budzetu sa zgodne z kwotami ujejymi w

projekcie uchwaly budzetowej na rok 2012 z wyjatkiem wydatkow na programy i projekty finansowane z
udzialem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf - realizacja zadari wynika z projektu
wieloletniej prognozy finansowej i z informacji dolaczonej do projektu budzetu natomiast nie zostala
wyodre.bniona w wydatkach budzetu 2012 r.

4.Zachowano wymog rownowazenia budzetu w czesci biezacej okreslony w art. 242 ufp.
5.Planowane w 2012 roku przychody nie zwickszaja dlugu z tytulu zaciaganych kredytow i pozyczek - w

zwiazku z tym iz planowane w 2012 r. splaty przewyzszaja. planowany do zaciagnie.cia kredyt. W kolejnych
latach 2013 - 2018 dlug be.dzie sie. stopniowo zmniejszal, a zrodlem jego splaty be.da prognozowane nadwyzki
budzetu (z wyjatkiem 2018 r. na ktory nieprawidlowo zaplanowano dochody i wydatki w tej samej wysokosci i
nie wskazano zrodla finansowania rozchodow w wysokosci 67.000 zl). Obliczone na podstawie

prognozowanych wielkosci wskazniki, o ktorych mowa w art. 169 i art. 170 pufp (lata 2012 - 2013) oraz

relacje splat zobowiazari finansowych i kosztow ich obslugi do planowanych dochodow ogolem, okreslone w

art. 243 ufp (lata 2014-2018), nie przekraczaja dopuszczalnego poziomu.

l.W objasnieniach wartosci przyjctych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiacych zalacznik nr 3 do

projektu uchwaly, omowiono przeslanki okreslajace wysokosc prognozowanych wielkosci budzetowych.
Wydajac przedmiotowa opinie. Sklad Orzekajacy ocenil przedlozony projekt uchwaly w sprawie wieloletniej
prognozy na podstawie kryterium zgodnosci z prawem. Rownoczesnie wskazuje, ze organy jednostki
samorzadu terytorialnego ponosza odpowiedzialnosc za sytuacje. finansowa jednostki, a w szczegolnosci za
celowosc i realnosc planowanych wydatkow.

Niniejsza opinia zgodnie z art. 230 ust. 3 w zwiazku z art. 246 ust. 2 ufp - podlega publikacji przez jednostke.
samorzadu terytorialnego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostcpie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pozn. zm.) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej uchwaly przysluguje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia dorcczenia
uchwaly.
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