Uchwała NrIU281lŻ012
Slłładu orzekającego Regionalnej Izby Obracbunkowej rv Łodzi
z dnia 08 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii do projektu uchwaĘ o wieloletniej prognozie
finansowej Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczówie

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 paździemtka 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednoiity z dnia 26 krvietnia
2001 roku Dz.U. nr 55, poz.577 ze zm.) i art. Z3O ust.3 ustawy z dnia
27 sierynia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. DaO

z

p

óźniej szy mi zmianami), Skład orzekaj ący Regi onalnej Izby obraóhunkowej

Łodz|:
1.
?..
1-

Wojciech Newęreńczuk - przewodniczący
Paweł Jaśkiewicz- członek
Bogdan Łaęwa - członek

uchwala, co następuje:

opiniuje się pozytywnie proj ekt uchwĄ w sprawie wieloletniej prognozy
Związku Komunalnego Gmin z]s w Kleszczowie na1ata20l3-i0l6 '

finansowej

Uzasadnienie

o

w

Skład orzekający

za podstawę dane

prognozy finansowej.

i

formułuj ąc opinię zawartą
sentencj
przyjs
wynikaj ące z proj ektu uchwĄ w sprawie wieloletniej

opinia wyrażona w sentencji została sformułowana na podstawie analizy
zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych'
dotyczących uchwalania i wykonyrł'ą11ią budzetów w następnych latach.

Dokonując analizy projektu uchwĄ Skład orzekający uwzględnił
przepisy rozdztału 2 działu V ustawy o finansach publicznych. Jak wynika
z przedłozonego do zaopiniowania projektu wieloletnia prognoza finansowa
zawiera elementy określone w art.2Ż6 ust.

1

ustawy o finansach publicznych.

Wielkościprzyjęte w projekcie wieloletniej ptognozy flrnansowej i projckcie
budzetu są zgodne w zakresie wynikającym z art. 229 ustawy o finansach
publicznych. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz'U. Nr l 57, poz. 240 z późniejszymt zmianamD
1

Z

przedstawionej prognozy wynika nadto, że w latach 2013-Ż0it6
spełniona zostanie zasada określona w ań' 242 ustawy o finansach publicznych
ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU. Nr 157,
poz' L240 zpóźniejszymi zmianami)
Prognozowane dochody bieżące w 2OI3 roku ( 43.000,00zł
)powiększone
o nadwyżkę budŻetowąz lat ubiegĘch (3l.000,00zł) finansująwydatki bieżące'

natomiast

w

latach 20L3-20I6 zaplanowano budżet zrównowazony gdzie

dochody bieŹące pokrywają wydatki bieżące.

Jak wynika

z

powyższej alalizy, Skład orzekający ocenił prawidłowość

sporządzęnią wieloletniej prognozy finansowej. Spełnia ona wymogi ustawowe,
do wieloletniej prognozy finansowej
uzasadniają zawarte w niej wielkości.
Z uwagi na powyższę Skład orzekający postanowił wydaÓ opinię zawartą
w sentencji uchwĄ.
Stosownie do art. 230 ust. 4 w związku z art.246 ust.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega
publikacji przez jednostkę samorządu terytoria1nego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania na zasadaęh określonych w ustawie
dnja 6 września 2001
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr IIŻ, poz. 1798 zpóźn' zm,).

natomiast przedłożone objasnienia

z
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