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Skladu Orzekajctcego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: projektu uchwaly 0 wie/o/etniej prognozie finansowej Gminy tancut. 

Sk~ad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

1. Janusz Mularz - przewodniczqcy 
2. Alicja Nowos~awska-Cwynar - cz~onek 
3. Maria Czarnik-Golesz - cz~onek 

po rozpatrzeniu projektu uchwa~y 0 wieloletniej prognozie finansowej Gminy tancut - dzia~ajqc 
na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 0 

regionalnych izbach obrachunkowych (Oz. U z 2001 r. nr 55, poz. 577 z pMn. zm.) 

postanawia 

pozytywnie zaopiniowac przedlozony projekt. 

UZASADNIENIE 

I. W6jt Gminy tancut przed~ozy~ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt 
uchwa~y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy tancut. 

Przyj~te wielkosci planowanych dochod6w i wydatk6w w okresie obj~tym wieloletniq 
prognozq finansowq znajdujq potwierdzenie w objasnieniach do projektu wieloletniej tancut na 
2012 rok, a zatem jest przestrzegany obowiqzek wynikajqcy z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z kt6rego wynika, ze 
wartosci przyj~te w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie jednostki samorzqdu 
terytorialnego powinny bye zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nim 
kwot przychod6w i rozchod6w oraz d~ugu jednostki samorzqdu terytorialnego. 

Opiniujqc przed~ozony projekt Sk~ad Orzekajqcy zwr6ci~ szczeg61nq uwag~ na jego 
realistycznose (art. 226 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych). Istotnym wymogiem spe~nienia 
zasady realistycznosci prognozy finansowej Sq objasnienia przyj~tych wartosci, kt6re w 
przypadku przedmiotowego projektu nie budzq wqtpliwosci. Okresla si~ w nich wielkosci 
dochod6w i wydatk6w wraz ze sposobem ich prognozowania, za~ozenia ekonomiczne, przyj~te 
za~ozenia zmian dochod6w z uwzgl~dnieniem ich najwazniejszych zr6de~ oraz wykazuje 
podstawy planowania uj~tych rodzajowo wydatk6w budzetowych. 

W ocenie Sk~adu Orzekajqcego przedmiotowy projekt spe~nia wymogi konstrukcyjne 
okreslone wart. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, a 
takZe w zakresie upowaznien sformu~owanych na podstawie art. 228 powo~anej ustawy. 



II. Z przedstawionego projektu uchwaty wynika, ze w zatqczniku Nr 1 uj~to wieloletniet 
prognoz~ finansowet Gminy taricut wraz z prognozet dtugu na lata 2012-2018 z 
uwzgl~dnieniem okresu, na kt6ry zaciC\.9ni~to zobowietzania z tytutu zaciC\.9ni~tych kredyt6w, 
pozyczek oraz planowanych do zaciC\.9ni~cia w 2012 roku zobowietzari. 

Zgodnie z dyspozycjet art. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 
wprowadzajetce ustaw~ 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych ma zastosowanie po raz pierwszy do 
uchwat budzetowych jednostek samorzetdu terytorialnego na rok 2014. Natomiast na lata 2012
2013 majetzastosowanie zasady okreslone wart. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

Sktad Orzekajetcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdza, ze: 

1) 	 prognozowana tetczna kwota dtugu na koniec kazdego roku budzetowego w latach 2012
2013 nie b~dzie przekraczae 60% dochod6w tej jednostki , bowiem kwota ta odpowiednio 
wynosie b~dzie 29,54% planowanych dochod6w na koniec 2012 roku i 22,91 % 
planowanych dochod6w na koniec 2013 r., co sprawia, ze kwoty te mieszczet si~ w 
granicach okreslonych wart. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach 
publicznych. 

2) 	 prognozowana kwota sptat rat w latach 2012-2013 nie b~dzie przekraczae 15% 
planowanych dochod6w, bowiem odpowiednio kwota ta wynosie b~dzie 5,03% 
planowanych dochod6w w roku 2012 r. i 4,97% planowanych dochod6w w roku 2013 r., co 
oznacza, ze kwoty te mieszczet si~ w granicach okreslonych wart. 169 z dnia 30 czerwca 
2005 r. ustawy 0 finansach publicznych, 

3) 	 relacja, 0 kt6rej mowa wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych, 
na koniec kazdego roku budzetowego w latach 2014- 2018 zostata zachowana. 

W projekcie uchwaty zostata zachowana relacja z art. 242 ustawy 0 finansach 
publicznych. Planowane wydatki biezetce obj~te okresem wieloletniej prognozy finansowej 
zostaty pokryte dochodami biezetcymi. 

Sktad Orzekajetcy stwierdza, ze projekt uchwaty W sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy taricut moze bye podstawet do podj~cia przez Rad~ Gminy uchwaty w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej . 

Bioretc pod uwag~ powyzsze ustalenia Sktad Orzekajetcy wydat opini~ jak w sentencji. 

Od uchwaty Sktadu Orzekajetcego stuzy odwotanie do petnego sktadu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia dor~czenia niniejszej 
uchwaty. 

Otrzymuia: 

1) W6jt Gminy lancut x 1. 
2) ala 

2 


