
UCHWALA NR III/318/2014

Skladu Orzekaja.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 2 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii do projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Krzyzanow

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Sktad
Orzekaja_cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:

1. Bogustaw Wenus - przewodnicza.cy
2. Agnieszka Kamyczek - Maszewska - cztonek
3. Jozefa Lucyna Michejda - cztonek

uchwala, co nast^puje:

Opiniuje pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krzyzanow, ktory wptyna.t do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 13 listopada 2014 roku.

Uzasadnienie

Sklad Orzekaja.cy rozpatrzyt przedtozony przez Wojta Gminy projekt uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej: wpf) pod ka.tem przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (zwanej dalej: ustawy ofp,)
dotycza.cych uchwalania i wykonywania budzetow w latach nast^pnych, na ktore zacia.gniejx> i
planuje si^ zacia.gna.c zobowia.zania.

Na podstawie przedtozonego projektu uchwaly w sprawie wpf Sktad Orzekajqcy stwierdzit, co
nastQpuje:

1. Wpf zostata opracowana zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy ofp, tj. na lata 2015-2018.
2. Wykaz przedsie.wzie.c uje.tych w zatqczniku do uchwaty spetnia wymogi okreslone w art.

226 ust. 3 i 4 ustawy ofp.
3. Wartosci przyje.te w projekcie wpf dla roku 2015 sa. zgodne z wartosciami przyje.tyrm w

projekcie budzetu na rok 2015, w tym w szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i
zwia.zanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dtugu Gminy, co wypetnia zasadQ
okreslona. w art. 229 ustawy ofp.

4. Zawarte w projekcie wpf upowaznienia dla organu wykonawczego Gminy mieszcza. sie. w
granicach upowaznien okreslonych w art. 228 ustawy ofp.

5. Z analizy prognozowanych dochodow bieza.cych i wydatkow bieza.cych w latach 2015-
2018 jednostka wykazuje dla kazdego roku objQtego prognozy osia.gniqcie nadwyzki
operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.

6. Pocza.wszy od 1 stycznia 2014 roku dla kazdej jednostki samorza.du terytorialnego
obowia.zuje indywidualny dopuszczalny wskaznik obcigzenia budzetu z tytutu sptat
zadtuzenia, obliczany na podstawie art. 243 ustawy ofp, dla Gminy Krzyzanow w 2015
roku wskaznik ten be.dzie wynosit 20,86 %, w 2016 - 20,37 %, w 2017 - 23,66 % i w
2018-28,12%.



Na podstawie analizy budzetu z 2014 roku, projektu budzetu na 2015 rok oraz ztozonego
projektu wpf ustalono, ze Gmina Krzyzanow na koniec 2014 roku nie be.dzie posiadala
zadtuzenia, w ztozonym projekcie budzetu na 2015 rok nie zaplanowano przychodow, na
koniec 2015 roku rowniez nie be.dzie posiadata zadtuzenia. Wobec powyzszego Gmina nie
zaplanowata sptat zacia,gniqtych zobowia_zari, gdyz takich zobowiqzah nie posiada.

7. Zata.czone do wpf objasnienia uzasadniaja, przyje.te w niej wartosci oraz wskazuja,, ze
Wojt Gminy opracowuja_c projekt uchwaty kierowat si$ przepisem art. 226 ust. 1 ustawy
ofp, ktory stanowi, ze wpf powinna bye realistyczna.

Dokonane przez Sktad Orzekaja.cy ustalenia pozwolity wyrazic opini^ jak w sentencji
uchwaty.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwi^zku z art, 246 ust. 2 ustawy ofp niniejsza opinia
podlega publikacji przez jednostkq samorza.du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Od opinii wyrazonej w uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, przystuguje odwotanie do petnego sktadu Kolegium.


