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ucHWALA NR xvr/lrbllTzoro
z dnia 15 grudnia 2010 roku

Skladu Orzekajacego
Reg¡onalnej lzby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w spraw¡e: opin¡i o projekcie uchwaty w spraw¡e wieloletn¡ej prognozy finansowej, przed-
stawionym wraz z projektem uchwaly budZetowej Gminy Zalesza ny n a rok
2077

Dzialajqc na podstawie art. 13 pkt 12 i¿rt. 19 ust.2 ustawy z dnra 7 p¿zdziernika 1992 roku
o reg iona lnych izbach obrachunkowych { j . t . :  Dz .  l J .z2OO7t .  Nr55,  poz .  5 /1 ,zpó in .zm. )w
zwiEzku z art. 230 ust. 3 ustawy z dn¡a 27 sierpnia 2009 roku o finansach publ¡cznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 7240, z póin. zm.) Sklad Orzekajacy Reg¡onalnej tzby obrachunkowej w Rze,
szow¡e w osobach:

1 .

2 .

3 .

Miroslaw Paczocha

Halina Bqska

Stanislaw Bies¡adeck¡

przewodniczEcy

czfoneK

czlonek

po rozpatrzen¡u sprawy dotyczacej projektu uchwaly Rady Gm¡ny Zaleszany w sptowíe
uchwolenia w¡eloletn¡ej prognozy fínansowej Gminy Zdleszony no loto 2010-2020, pozytyw,
nie opiniuje projekt wskazanej wy2ej uchwaly, z uwagam¡ dotyczAcymi:

1) zawarcia w 5 4 upowaznienia dla Wójta Gminy Zaleszany do przekazania uprawnten
do zaciqgania zobowiqzañ kierownikom jednostek organizacyjnych w sytuacj¡, gdy
Wójt Gminy Zaleszany nie zostal upowa2niony do zac¡Qgania tych zobowiEzañ,

n¡eokreÉlenia celów przedsiQWziQ¿ ujqtych w zalaczn¡ku nr 2,

ujec¡a w jednej pozycj¡ w¡elko<c¡ nakladów na przedsiqwziqcia i l imitu zobowiqzan w
zalq(¿n¡ku nr 2 do projektu uchwalV,

4) ustalenia lEcznych nakladów finansowych dla umów, o których mowa w art. 226 ust.
4 pkt 2 ustawy o f¡nansach publicznych w zalEczniku nr 2 do projektu uchwaty.

2)

3)



Uzasadnienie:
Wójt Gminy Zaleszany zarzadzeniem nr 109/2010 z dnia 15 l¡stopada 2070 t. w sptaw¡e
przedlozen¡o ptojektu uchwoly budZetowej gm¡ny Zoleszony nd 2077 rok oroz prcjektu
uchwoly w spraw¡e uchwdlen¡o w¡eloletn¡ej prognozy f¡nonsowej Gm¡ny Zoleszony no lqto
2010-2020 postanowil przedloiyé projekt uchwaly budietowej na rok 2011 wraz z uzasad-
nieniem i materialam¡ informacyjnymi Radzie Gminy Zaleszany i Regionalnej lzbie Obra-
chunkowej. ZatzTdzenie wraz z projektem uchwaly budzetowej, uzasadn¡eniem, materia-
lami informacyjnymi oraz projektem uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej wplynelo do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 15 l istopada
2010 r.

Stosownie do treici przep¡su art. 230 ust. 3 zd. 1 ustawy o finansach publicznych op¡n¡q do
projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy f¡nansowej lub jej zm¡any, przedstawio-
nego wraz z projektem uchwaly budietowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze
szczególrlym uwzglqdnieniem zapewnien¡a przestrzegania przepisów ustawy dotyczEcych
uchwalania jwykonywania bud2etów w nastQpnych latach, na które zaciqgnjeto i planuje
s¡q zaciEgnaó zobowiEzania.

Projekt wieloletn¡ej prognozy finansowej GminyZaleszanyzostalopracowany-jakwyn¡kaz
tre6ci uchwaly - na lata 2070-2020. Spelniony zostal wymóg okreílony w przepisie aft. 227
ust. 1 ustawy o f¡nansach publicznych. Jednakie zwróc¡¿ nale2y uwagQ,2e rok 2010 nie po-
winien by¿ objqty prognozE.

Projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spetnia wymogi okreélone w
przepisach art. 226 ust. l-3 ustawyo finansach publicznych. W szczególnoic¡ zalacznik do
projekiu uchwaly, dotyczEcy przedsiewzieó, zasadnic2o odpowiada wymogom art.226 ust.
3 ustawy o finansach publicznych. Kon¡eczne jest wskazane celów poszczególnych przed-
siqwziqé, zgodnie z treéciE przepisu art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy o f¡nansach publicznych.
Ponadto nalety zwróci¿ uwage, 2e w zalaczn¡ku nr 2 ujqto w jednej pozycji dane dotyczEce
nakladów w poszczególnych latach ¡l¡mit zobowiazañ. Ustawa o f¡nansach publicznych na-
kazuje w przepisach art. 226 usI.3 pkt 4 i 5 okreÉli¿ dla ka2dego przedsiewziec¡a l im¡ty wy-
datków w poszczególñych latach {pkt 4) i l imit zobowiqzañ {pkt 5). Kwota wydatków w po-
szczególnych latach n¡e musi ka2dorazowo odpowiadaó limitowi zobow¡qzañ, stqd tet ko-
nieczne jest odrqbne wykazanie tych danych. W zalqczniku nr 2 wykazano m. in. przedsiq-
wziqcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o f¡nansach publicznych ustalajqc
lqczne nakiady na ich realizacje w wysokoÉci 20.000 zl oraz naklady w roku 2077 - 2O.OO0 zl
i w roku 2012 - 20.00O zl, przy czym okres realizacji przedsiQwziqcia to lata 2010-2012. Nie
jest jasne dlaczego tqczne naklady {¡nansowe sa nizsze naklady w dwóch latach {2011 i
2012), dodatkowo przy uwzglqdnieniu, ze w roku 2010 takie poniesiono stosowne naktady.

Przedstawiony projekt uchwaly w spraw¡e wieloletniej prognozy finansowej zawiera upo-
wainienia dla wójta gminy do zaciqgan¡a zobowiqzai zwi¿zanych z real¡zacja zam¡eszczo-
nych w niej przeds¡Qwziq¿ oraz do zaciEgania zobowiqzañ z tytuiu umów, których realizacja
w roku bud2etowym ¡w latach nastqpnych jest niezbqdna do zapewnienia ciEgtoici dziala-
nia jednostki i z których wynikajEce platnoéci wykraczajE poza rok bud2etowy, zgodn¡e z
tresciE przepisów art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publ¡cznych.

Projekt zaw¡era S 4 upowa2n¡enie dla wójta do przekazan¡a uprawnieñ kierownikom jedno-.
stek organizacyjnych gminy do zaciqgania zobowiEzaó z tytulu umów, których realizacja w
roku bud2etowym iw latach nastqpnych jest niezbqdna do zapewnienia ciEgloÉci dz¡alania
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jednostk¡ ¡z których wynikajace platnoic¡ wykraczajq poza rok bud2etowy, na podstawie
przep¡su art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Jednak¿e w projekc¡e nie przewidziano upowaznien¡a dla wójta do zaciqgania tego rodzaju
zobowiqzari, w oparciu o przepis art. 228 ust. l pkt 2 ustawy o f¡nansach publ¡cznych, które
jest niezbedne, aby praw¡dlowo mo2na bylo upowain¡¿ wójta do przekazania tego upowai-
nienia k¡erownikom jednostek organizacyjnych.

Prognoza kwoty dlugu, stanowiqca czQaé wieloletniej prognozy finansowej, zostala sporzE-
dzona na okres, na który zac¡agniqto oraz planuje siq zaciQgnqó zobowiEzania, co spetnia
wymóg okreílony w przepis¡e art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do treéci przepisu art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 s¡erpn¡a 2009 r. - Przepisy
wprowadzajqce ustawe o finansach publ¡cznych (Dz. U. Nr 157, poz. \241) w latach 2010
2013 zamiast zasad, o których mowa w art. 224 ust. 1 pkt 2 l it. b ustawy, o której mowa w
art. 1 (t j. ustawy z dn¡a 27 sierpn¡a 2009 r. o finansach publ¡cznych), stosuje sie zasady okre-
Slone w art. 169 i art. 170 ustawy, o której mowa w art. 85 (tj. ustawy z dn¡a 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249, poz.2104, z póin. zm.).
Z przedstawionych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej danych wynika, ie waru
nek wynikajqcy z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych bqdzie
w ¡atach 2011-2013 zachowany. Zastrzezenie zawarte w tym przepis¡e, aby lEczna kwota
przypadajqcych w danym roku budzetowym:

1) splat rat kredytów ipo¿yczek, o których mowawart.82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z naleZnymi
w danym roku odsetkam¡ od kredytów i po2yczek, o których mowa w art. 82 ust. 1,

2) wykupów papierów warto(ciowych emitowanych pnez ¡ednostki samorzqdu terytor¡al-
nego na cele okre<lone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z naleinymi odsetkami i dyskon-
tem od papierów wartoóciowych em¡towanych na cele okreslone w art. 82 ust. 1,

3) potencjalnych splat kwot wynikajEcych z udzielonych przez jednostki samorzqdu teryto-
ri¿lnego porqcTe¡i oraz gwarancj¡

nie przekroczyla 15% planowanych na dany rok bud2etowy dochodów jednostki samorzqdu
terytorialnego, zostanie spetn¡one.

Równie2 ograniczenie wynikajace z art. 170 ustawy o f¡nansach publicznych dotyczEce lqcz-
nej kwoty dlugu jednostki samorzadu terytorialnego na koniec roku bud2etowego, która nie
mo2e przekraczaó 60% wykonanych dochodów tej jednostk¡, bQdzie w ¡atach 2011 2013
zachowane, zakladajEc, i2 dochody realizowane bqdA zgodnie z zalo2en¡am¡ planowanymi.

Natomiast w latach 2074-2020, jak wynika z projektu wieloletniej prognozy finansowej,
zostanie speiniona relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Warunek, o którym mowa, nie bqdzie spelniony w latach 2011 i 2013. Jednak, jak wyiej
wskazano, w tych latach zastosowanie maja wskain¡k¡ okre<lone wart. 169 i art. 170 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, a do roku 2013 informacja o relacji z art.
243 ustawy o finansach publ¡cznych z 2009 r. jest jedyn¡e zalEczana do wieloletniej progno-
zy finansowej.

Z danych zawartych w przedstawionym projekcie wieloletniej prognozy finansowej wynika,
i2 warunek, o którym mowa w przepisie art. 242 ust. 1 ustawy o finansach pLtblicznych, w
myil którego organ stanow¡Acy jednostki samorzEdu terytorialnego nie m02e uchwal¡ó bú-
dietu, w którym planowane wydatki bieiEce sa wy2sze n¡2 planowane dochody bie2qce po-



wiekszone o nadwyzkq budzetowa z lat ub¡eglych iwolne Srodki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6, w latach objqtych prognoza bedzie spetn¡ony.

WartoÉci przyjete w projekcie wieloletn¡ej prognoz¡e finansowej sE zgodne w zakresie do-
chodów (w tym dochodów bie2acych i dochodów majatkowych), wydatków (w tym wydat-
ków bieiqcych iwydatków majatkowych), wyniku budtetu izwiEzanych z nim kwot przy-
chodów i rozchodów z projektem uchwaty bud2etowej na rok 2011.

Z tych wzglqdów Sklad Orzekajqcy Régionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszow¡e postano-
wil wydaó opiniq jak w sentencj¡ uchwafy.

Pouczen¡e:

Od n¡niejszej uchwaty siuiy odwotanie do Kolesium Regionalnej lrby Obra€hunkowej w Rzeszowie w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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O¡rzymuja:
1l wójt Gminy
Z) aa PRZ


