
Uchwała Nr ĄO0nllg2i2al3

z dnia 2 grudnia 2013 roku

\-

\-,

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic projekcie

uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-

Dziedzice.

Na podstawię art.230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach

publicznych(Dz. IJ.z2013t.poz.885zpóźn.zm.)orazart. 13 pkt12,art.19 ust.2 iart.ż0

ust. 1 ustawy z dńa 7 pńdziemika 1992 roku o regionalny ch izbach obrachunkolvych (Dz. U .

z20l2 r. poz. 1113) I Skład Orzekający Regionalnej lzby ObrachuŃowej wKatowicach

uchwala, co następuje:

§1.
Wydaje się porytywną opinię o ptzedłożonym przez Burmistrza Czechowice-

Dziedzic projekcie uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy flnansowej Gminy Czechowice-

Dziedzicę.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Burmistrz Czechowice-Dziędzic przekazń Regionalnej lzbię Obrachunkowej

w Katowicach, Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej, projekt uchwały w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice w formie dokumentu

elektronicznego - wustawowym terminie określonym w art.230 ust.2 i ust. 9 w związkllz

art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 t. roku o finansach publicznych (Dz.U.

z20I3 r.poz.885 z późn. zm.).



I Skład Orzekający Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Katowicach, dokonał analizy

przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i ustalił, co

następuje:

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany w formie projektu

uchwały rady w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje lata 2014 -

2020;

2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono

prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w art. 227 ustawy z dńa

27 sierptia 2009 roku o finansach publicznych;

3. Na lata objęte prognozą zaplanowano m.in.: dochody i wydatki bieżące, dochody

i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu

i sposób jego spłaty oraz limity wydatków na planowane i realizowane

przedsięwzięcia - zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. ż26 ttst. l i ust. 2

ustawy z dnia27 sierpńa2009 roku o finansach publicznych;

4. Dochody i wydatki bieżące nalata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu

relacji, której mowa w art. 242 wtawy z dńa 27 sierpńa 2009 roku o finansach

publicznych;

5. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowańem relacji,

o której mowa w art. 243 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach

publicznych;

6. Wartości przyjęte w pĄekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie buÓżetu

na 20t4 r. są zę sobą zgodne co najmniej w zakresie wyniku budZetu i zitązarrych

znimkwot przychodów i rozchodów;

7. W prognozie zawarto upowaźnienia dla Burmistrza do zaciągania zobońązń

iptzekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych" sformułowane na

podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicmych.

Skład Orzekający zwracajednak uwagę, żę w zakłęsie upoważnienia do zaciągańa

zobońryń z tyilłu umów, których realizaqa w roku budZetoqrm i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dziaŁania jednostki i z których

wynikające płatności wykaczająpozarok budżetowy - nie określono kwoty /limitu

zobońązńl, do klórej udziela się takiego upoważnienia organowi wykonawczemul.

Zapis w projektowanym brzmieniu nie uwzględnia wymogu wynikającego z treŚci

przepisu zawartego w art.18 ust. 2 pkt l0 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku



\-

o samorządzie gminnym (Dz.U. z2013 r. poz. 594 zpóźn. zln.), zgodnie z którym do

wyłącznej właściwości rady gminy naleĘ określanie wysokości sumy, do której wójt

bllrmistrzl może samodzielnie zaciągać zobowiryańa. Należy wskazać, że po

nowelizacji ustawy o finansach publicznych, dokonanej ustawą z dńa7 grudnia}}I2

r. o zmianie niektórych ustaw w zwtązku zrealizacją ustawy budzetowej (Dz. U. z

2012 r. poz. 1456), polegających w szczegóIności na zmianie treści art. 226 ust. 4,

określającego definicję przedsięwzięcia - w aktualnym stanie prawnym upoważnienia

dla organu wykonawczego, mające swoje źródło w art. 228llst. 1 ustawy o finansach

publicznych, mo gą doty czy ó :

a) zaciągańa zobowtryń zvliryanych z realizacją przedsięwzięć /jako projektów,

programów lub zadń wieloletnich/, v,ryszczególnionych w załączniku do

wieloletniej prognozy finansowej, gdzie sąwyrńnie określone min.łączne nakłady

finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach na dane przedsięwzięcia

i tym samym zakres upoważnienia jest vqtrńnie oznaczorly limitami

zarieszczonymi w Ęm załączniku, albo

b) zaciągania zobońązafi ztytułu umów, których realizacja w roku budZetowym

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

izktórych wynikające płatności vłykłaczają poza rok budżetowy - jednakże,

w zńązku z ustawowym wyłączeniem tego typu umów z zakresu ptzedsięwzięć,

w upowżnieniu tego rodzĄu powinien zostać wyrńnie określony limit dla tego

rodzaju zobowiązń, jako konsekwencja wynikająca z art.l8 ust. 2 pkt 10 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

Do pĄektu wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych

wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, I Skład OrzekĄący przedstawiony projekt

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy f,rnansowej zaopiniował pozytywnie.
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-Tadeusz 
Stawowczyk

Od niniejszej uchwaĘ przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katońcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

PRZE


