
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W R Z E 5 Z 0 W I E 2013 -11 - 1 0 

35-064 Rzesz6w, ul. Mickiewicza 10 

U C H W A t. A Nr IV I 4b 12013 

z dnia 18 grudnia 2013 roku 

Skladu Orzekajctcego 
....;;- I 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

w sprawie: projektu uehwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lafleut na lata 
2014-2021 . 

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 uehwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej Gminy taricut na lata 
2014-2021. - 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 (t. j. Oz. U. z 2012 r. poz. 
1113): 

postanawia 

pozytywnie zaopiniowac przedlozony projekt. 

UZASADNIENIE 

I. Wojt Gminy taricut przed~ozy~ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt 
uchwa~ budzetowej Gminy taricut na rok 2014 i projekt uchwa~y w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2014 r. Przyj~te wielkosci 
planowanych dochodow i wydatkow w okresie obj~tym wieloletniq prognozq finansowq 
znajdujq potwierdzenie w objasnieniach do projektu wieloletniej prognozy. Dane te Sq 
zgodne z danymi wynikajqcymi z projektu uchwa~ budzetowej na 2014 rok, a zatem jest 
przestrzegany obowiqzek wynikajqcy z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Oz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z ktorego 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 
przychodow i rozchodow oraz d~ugu jednostki samorzqdu terytorialnego. 

Opiniujqc przed~ozony projekt Sk~ad Orzekajqcy zwrocH szczegolnq 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, 
ktore w przypadku przedmiotowego projektu nie budzq wqtpliwosci. Okresla si~ w nich 
wielkosci dochodow i wydatkow wraz ze sposobem ich prognozowania , prezentuje 
za~ozenia makroekonomiczne, przyj~te zafozenia zmian dochodow z uwzgl~dnieniem ich 
najwazniejszych zrode~ oraz wykazuje podstawy planowania uj~tych rodzajowo wydatkow 
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. 
Zgodnie z zasadq wynikajqcq z art. 243 ust. 2 ustawy 0 finansach publicznych przy 

obliczaniu relacji, 0 ktorych mowa w ust. 1, dla roku poprzedzajqcego rok budzetowy 



przyjmuje si~ planowane wartosci wykazane w sprawozdaniu za trzy kwarta~ z wykonania 
budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dw6ch 
lat przyjmuje si~ wartosci wykonane wynikajqce ze sprawozdan rocznych. Powyzsze 
oznacza, ze zawarte w prognozie dane roku 2013 powinny wynikac ze sprawozdan za III 
kwarta~ 2013 r. w zakresie przyj~tych planowanych wartosci. Odnoszqc si~ do wzoru 
zawartego wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych nalezy stwierdzic, ze istotnq wielkosc 
przy wyliczeniu relacji okreslonej w tym przepisie stanowiq dochody ze sprzedazy majqtku. 
W prognozie za~ozono wykonanie dochod6w ze sprzedazy majqtku wg stanu na III kwarta~ 
2013 r. w kwocie 55800 z~, kt6re zosta~ wykonane za ten okres w kwocie 71014,19 zt 

Sk~ad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w swietle powyzszych 
ustalen stwierdza, ze: 

1) relacja, 0 kt6rej mowa wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych, na koniec kazdego roku budzetowego w latach 2014- 2021 zosta~a 

zachowana. 
2) zosta~a zachowana relacja z art. 242 ustawy 0 finansach publicznych, bowiem 

planowane wydatki biezqce obj~te okresem wieloletniej prognozy finansowej zosta~ 
pokryte dochodami biezqcymi. 

W projekcie uchwa~y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021 
skorygowac nalezy upowaznienia okreslone w §4 i § 5 poprzez wyeliminowanie zapisu "nie 
stanowiqcych przedsi~wzi~cia, 0 kt6rych wart. 226 ust 1 pkt 4 ustawy 0 finansach 
publicznych" z uwagi na zmian~ ustawowej definicji przedsi~wzi~cia dokonanej art. 8 pkt 
6d) uchwa~y z dnia 7 grudnia 2012 r. 0 zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z realizacjq 
ustawy budzetowej (Oz. U z 2012 r., poz. 1456). 

Biorqc pod uwag~ powyzsze ustalenia Sktad Orzekajqcy wydat opini~ jak w sentencji. 
Od uchwa~ Sk~adu Orzekajqcego s~u~:y odwo~anie do pe~nego sk~adu Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia 
niniejszej uchwa~y. 

Otrzymuja: 

1) W6jt Gminy tancut 
2) a/a. 

dor~czenia 


