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Uchwała Nr 4200/ill186l20t9
II Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej
w katowicach

z dnia 4 grudnia2019 r.

w

sprawie:

opinii o przedłożonymprzez Burmistrza

Czechowic-Dziedzic
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art.230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z20I9 r. poz.869 zpóźn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust 2
i art.20
ust. 1 ustawy z dnta7 paździelrnika 1992 roku o regionalnych izbach obrachuŃowych
(Dz. U . z 2019 r. poz. 2137) - il
Skład Orzekający Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Katowicach:
Przęwo dn icząca B ernadeta D zię dziak

Członkowie: Tadeusz

Stawowczyk

Piotr Wybraniec

uchwala, co następuje:

§1.
Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przęz Burmistrza CzechowicDziedzic projekcie uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czechowice-Dzied zice.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie
Burmistrz Czechowic-Dziędzic przekazał Regionalnej lzbię Obrachunkowej wKatowicach,

projekt uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowic ę-Dziędzicę
wustawowymterminie określonymwart.238 ust. 1 pktż wzwtązku zart.230 ust,2 i9 ustawy
z dnia 27 sięrpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz, 869 późn. zm.).

II Skład Orzekający
ptzedłożonego projektu

Regionalnej

Ińy

Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy

uchwĄ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Skład ustalił izważył,co następuje:
1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej zostŃ opracowany w formie projektu

uchwĄ

organu

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

i obejmuje lata2020 -20ż9;
2. Okres

objęł wieloletnią

prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty

długu, są zgodne z wymogami określonymi w art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów

zdnia 10 sĘcznia

2013 roku w sprawie wieloletrriej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
(Dz. U z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.);

3. Wprojekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane, określone zgodnie zprzepisem
art,226 ust.

1

ww. ustawy o finansach publicznych;

4. Projekt wieloletniej prognozy finansowej stanowiący zńącznik do projektu uchwały, został
sporządzony zgodnie z wymogami wymienionego powyzej rozporządzęnia Ministra Finansów;

5. W załącznikls do projektu uchwĄ

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano

przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami zawartyml, w art.226 ust.

3

i ust.

4

ustawy z dnia

27 sierpnla 2009 roku o finansach publicznych w postaci wykazu przedsięwzięó wieloletnich,
sporządzonego wedfug wzoru stanowiącego załącznik nr? do ww. rozporządzenia Ministra

Finansów. Skład zalważa bardzo licznię występujące w tym zńącznillł przypadki
przedsięwzięć, dla których limit zobowiązai jest wyzszy od sumy limitów wydatków lat
pozostaĘch do jego zakończenta;

6. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostaĘ przy zachowaniu zasady,
o której mowa w art. 242powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych;

7. Prognoza kwoĘ długu zostńa sporządzona zzachowaniem relacji, októrej mowa wart.243
powyżej powołanej ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekalący zauważajednak, że wg
wyltczeh sfuzb tut. Izby przy uwzględnieniu inflacyjnego wskaźnika wzrostu o 2,5oń dochodów
i wydatków bieżących oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące

- obligatoryjna

relacja nie zostanie spełniona w latach 2023-2025 oraz 2027 roku;
8. Wartościprzyjęte w projekcie wieloletniej pragnozy finansowej i w projekcie bud,:żetu na2020

rok

są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budzetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów

oraz długu j ednostki samorządu terytorialne go

9.

W prognozie zawarto upowaznienia

;

dla Wójta Gminy

sformułowane na podstawie

art.228 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

10. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej,

w

myślregulacji zawartej w

art.226

ust. 2a ustawy o finansach publicznych, dołączono objaśnieniaprzyjęĘch wartościzawierające

informacje uszczegóławiĄące dane, o których mowa w art. 2ż6 ust,1 tej ustawy. Skład zaleca,

aby

w objaśnieniach zawarlo szczegółowe informacje dotyczące podstaw oszacowania

przyjęĘ ch wartości w przedłożonym proj ekcie prognozy.

Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w prognozie założenia, ń
realizacja dochodów i wydatków budżetu będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych
otaz,,żeod2022roka nie są planowane do zaciągnięcia nowe zobowiązania wpływające na dług
jednostki samorządu terytorialnego. Stosownię bowiem do przepisu arr.230 ust. 3 ww. ustawy
o finansach publiczrych - opinię do projektu uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
lub jęj zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwaĘ budzetowej - regionalna izba
obrachunkowa wydaję zę szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ptzestrzegania przepisów
ustawy doĘczących uchwalania i wykonywania budzętów w następnych latach, na które zaciągnięto
i planuje się zactągnąc zobowiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe ustaleniao II Skład Orzekający przedstawiony projekt
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował - jak w sentencji.

Wwykonaniu przepisu art.230 ust.3 zdanie drugie, w rwiązku zprzepisem art.246 ust.2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, niniejsza opinia winna zostaó
opublikowana przezjednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach, na zasadach określonychw ustawię z dnta
6września2001 rokuodostępiedoinformacjipublicznej(Dz,U.z20I9r.poz.1429).
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
II Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Bernadeta Dziedziak

