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Składu orzekającego Regionalnej Izby
Przesyłam w d.ąc7fJr]iu. uchwałę W I/9/2o1I
obrachunkowej we wrocławiu z dnia 13 styczrria 20It roku v/ sprawle opinii o projekcie
uchwa.ły w spraw.ie wieloletrriej prognozy finansovreJ Gminy PodgórTyn na lata 2011 2026.
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Uchwała Nt I/9/zoL]Skladu orzekającego

Reglot'allej

lzby obracbunkowej

we Wrocławlu

z 13 stycznla 2O11 roku
w sprawle oplnll

o projekcle
Gmtny

ucbwały w sprawle wleloletniej
Pfognozy
Podgórzyn na lata zoll - 2oi26.

flnansowej

Ną podstaLDie art, 13 pltt 72 ustaua z dnta 7 paŻd'Ziernika 1992 r. o regionalngch izbach
obrachunkoulgch (tekst jednoltta DZ'IJ. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze nrL) to aniązlat z art' 23O
ust. 2 ustaug z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Jinansoch pubticznych (Dz.{J.Nr lsz poz. l24o ze
znL) oraz zarzt4dzenia Nr 2/2O1O Prezcsa Regionatnej Izbg Obrachunkouej Lre Wrocta usiu z l
Iutego 201o rolan u spra usie potlsoł'anio plzeuodnic?ącach i członkóu: Sl<tadÓtl: orzekrĄqcgch tls
spratoach dotgczącgch jednostek sa norządu terytoriąlrlego i tcŁr zLDwkÓLD u:c|tod-zqcgch tl's
skłod Wojeu.:Ódzhla DolnośLąskiego, SMad oŻekającg Regionalnej lzbg obrachunkolDej Lxe
Wrc ct au lL po s tan ou,:it:
wydaÓ opinię pozł/t}'w.nąo projekcie uchwa.ły w sprawie wieloletniej prognofy finansowej
Gminy PodgÓrą.n na 1ata 201 1 - 2026 '
Uzasadnienle
Zgodnie art. 230 ust. 2 ustawy z dtia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrych @2.U.
Nr 157 poz, 1240 fe Zm', zwanej dalej _ ufp) r:alząd jednostki sdmorĄdu terytoiialrrego
(wójt' burmistrz' prezydent\ przedkłada projekt uchwa.ły w sprawie wieloletniej progrrozy
finansowej lub jej zmiarry wraz z projektem uchwa.ły budżetowej organowi stanowiącemu
oraz regionalnej izbie obrachunkoweJ celem zaopiniowaIria. stosownie do postanowień art.
230 ust. 3 ufp regionalna izba obrachunltowa wydąe opinię do projektu uchwały w
sprawie wieloletniej progrrozy finansowej lub jej zmiany, przedstawlone go wraz z projektem
uchwa'ły

budżetowej,

ze

szczególrrym

uwzględnieniem

zapewnienia

przestrzeganla

przepisói/ ustawy dotyczących uchwalalla i wykonywania budżetów w następnych latach,
na ktÓre zaciągnięto i planuje się zaciagnąć zobow7a2artta.
Wójt Gminy Podeórfyrr zatządzerltem Nr 015l/111/10
z dnia 8 listopada 2010 roku w
sprawie projektu budżetu gminy Podgórąrn na rok 2011 i wieloletniej prognozy finarrsowej
gminy na 1ata 2oI1 - 2026 prfedstawił Regionalnej Izbie obrachunkowej, Zespołowi w
projekt

uchwały w sprawie wieloletniej prognoąr finansowej gminy
Podgórzyn' Zarządzefie w przedmiotowej sprawle wpł1męłodo Izby 23 grudnla 2010 roku.

Jeleniej

GórZe

Skład orzekający

w w]miku oceny przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej

pr oenozy finansowej stwierdził, co następuje'
1. Wieloletnią prognozę finarrsową wraz z procno?Ą kwoĘ

Lz2

długu sporządzono na lata

'

- 2026 ' co spełnia w}rmogi att. 227 ust. I i ust. 2 ufp. w kazd1.rn roku objęĘrm
prognozą okreŚlono wielkości' o których mowaw art,226 ust. 1 pkt l - 6 i ust. 2 trfp.
2. Ujęte w prognozie na 2oIl rok kwoty dochodów, wydatków ł rozchodÓw budżetu oraz
zo7l

długu są zgodne z kwotami ujęĘmi w projekcie uchwały budżetowej na rok 201I, co
spełnia wymogi art. 229 ufp '
3. W 1atach objęĘch proenozą zachowano wymóg okleślony w art. 242 ]rtp w zakresie
wielkości dochodów bieżących i wydatków bieźących budżetu. Zródlern finansowania
wydatków bieĄcych

są dochody bieżące.
4. Prognoza kwoĘ długu na 1ata 2011 - 20l3

spełnia wymogl określone w art. 169 i art.
170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. rJ. Nr 249,
poz. 2704 ze zm.) w miap,ku z afi. I2I ust. 8 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku -

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych [Dz. U. Nr L57 , poz. 724L ze
zrn.), a d1a okresu 2014 - 2026 wymogi art. 243 ufp.
5. W projekcie uchwały zarrieszczono upoważnienia' o ktÓrych mowa w art. 228 ust. 1 i
ust. 2 ufp.
6. W załączriku rrr 2 do projektu uchwały, zawierającym wykaz przedsięwzięĆ, zawarto
dane wymagane przepisanf ari.226 ust. 3 ufp.
7. W za]ączr:jk:u nr

3 do projektu

uchwały

przedstawiono

w

zasadzie

objaśnienia

wielkości przyjętych w wie1oletniej prognozie finansowej' stosownje do przepisów art.
226 ust. t pkt 7 ustawy o finansach publiczrrych. wątpliwości Składu orzekającego
wzbtldziły jednak

progrrozowane na rok 2011 i lata następne wielkości wydatków

hiPź^cvch'

sa

ktńre

ZnaCZ(ie

njższe

od

r'Ąllglknści nląnnwan.lch

na

201o

rck.

Wątpliwości Składu orzekającego wzbudz;lły także prognc;zowane na lata 2012.2026
wie1koŚci dochodów bieżących, ktÓre są znacząco wż.sze od wielkoŚcl planowanych na
2010

rok.

W

ocerrie Składu

Orzekającego

osiągnięcie

plarrowanych

wielkoŚci

dochodów i wydatków zaJeży od szeregu cz5'nników, co mdŻe uniemożliwić tak da]eko
Ldące osa:zĄdnoŚci

oraz wzrost

dochodów.

W sytuacji

finansowarrie spłat rat kredy'tów i poĘezek przychodamj

takiej konieczn}.m będzie

zwrotnJ''rni.

opinia _ zgodnie z art. 23o ust. 3 ufp - podlega pub1ikacji przez jednostkę samorządu
terytoria]nego na zasadach okreŚlonych w ustawie z drtta 6 wrzeŚnia 2001 r. o dostępie do
informacji pubficznej (Dz.U. Nr 1.l2. poz. 7 ]98, z póżn. nn.\ w terminie 7 dni od dnia jej
otrzlmania.
od niniejszej uchwały pr4rsługuje zgodnie Z art' 20 ust. t ustawy o regiona'lnych izbach
we Wrocławiu
obrachunkowych odwołanie do Koleglum Regionalnej Izby obrachulkowej
w terminle 14 dnl od dńa doręczenia uchwa.ły.
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