
U c h w a l a Nr IV / 36 / 2011

Skladu Orzekaj^cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi

zdnia 12 stycznia2011 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Brzeznio.

Dzialaja_c na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 pazdzieroika 1992 roku

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577

z pozniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z pozniejszymi zmianami), Sklad Orzekajacy

Regionalnej Izby Obrachunkowej wLodzi w skladzie:

1. GrazynaKos - przewodnicza_ca

2. Beata Kaczmarek - czlonek

3. Barbara Polowczyk - czlonek

pozytywnie z uwag^ zawart^ w uzasadnieniu opiniuje projekt uchwaty w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeznio.

U z a s a d n i e n i e

Wieloletnia prognoza finansowa zostaia opracowana przez Grniri§ Brzeznio na lata

2011-2015, Wartosci przyj^te w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie

budzetu na 2011 rok koreluja_ ze soba_ w zakresie wyniku budzetu i zwiazanych z nim kwot

przychodow oraz dtugu Gminy Brzeznio. W latach 2011-2015 wydatki bieza_ce sa_ nizsze niz

planowane dochody biezace. Prognoze_ kwoty dhiga sporza_dzono na okres, na ktory

zacia-gni^to oraz planuje si? zaciqgna_6 zobowiazania.

W wyniku dokonanej analizy ustalono, ze do wieloletoiej prognozy frnansowej nie

zaiaczono wykazu przedsi^wzi^c mirno, iz wynika z niej, ze Grniria:Brzeznio zaplanowala na

2011 rok wydatki z tytuhi por^czen i gwarancji w kwocie 35.000,00 zl, a poreczenia zgodnie

z objasnieniarni do wieloletniej prognozy finansowej jednostka udzielila w 2010 roku.

W swietle art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pubhcznych

przez przedsi^wzi^cia nalezy rozumiec wielolernie gwarancje i poreczenia udzielane przez

jednostki samorza_du terytoriahiego. Sklad Orzekaja_cy zwraca uwag^, ze w przypadku zmiany



wieloletniej prognozy finansowej, wynikaja_cej z zaplanowania przedsie_wzie_c nalezy

opracowac i uchwalic do tejze prognozy zaia_cznik zgodnie z postanowieniami zawartymi

w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W latach 20 11 -20 13 relacja dhigu do prognozowanych dochodow budzeftijakrowniez

obci^zenia prognozowanych dochodow budzetu splatami zacia^gni^tych wczesniej zobowiazan

speiniaja_ wymogi art. 169 i art. 170- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

publicznycb (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pozn. zm.), ktore to przepisy zostaly utrzymane

w mocy w latach 201 1 -2013 na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Przepisy wprowadzajape ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241

z pozniejszymi zmianami).

W latach 2014-2015 spelnione zostaly przeslanki wynikaj^ce z art. 243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, ktory zacznie

obowia^ywac od 2014 roku, wysokosc wskaznika stanowia_cego gornq. dopuszczalna_ granic?

obciazenia dochodow budzetu jednostki samorza_du terytorialaego splatami wczesniej

zacia^nietych kredytow i pozyczek., wykupem papierow wartosciowych oraz potencjalnyroi

splatami kwot z tyruhi udzielonych por^czen i gwarancji-nie moze bye wyzsza od sredniej

arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezaj:ych

powi^kszonych o dochody ze sprzedazy rnajaticu oraz pornniejszonych o wydatki biezape

do dochodow ogolem budzetu,

Stosownie do art. 230 ust. 3 w zwiazku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostk^ samorzajiu

terytorialnego w^terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dost^pie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198

z pozniejszymi zmianami).

Od niniejszej uchwaly na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992

roku o regionahaych izbach obrachunkowych przyshiguje odwolanie do pehiego skladu

Kolegium Regionahiej Izby Obrachunkowej w Lodzi w terminie 14 dni od dnia jej

dore_czenia.

-norG'razyna Kcs


