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Uchwała Nr 129 /2013

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 13 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów na
lata 2014-2023.
VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:
Przewodniczący - Monika Dębowska-Sołtyk
Członkowie
- Iwona Kudła
Zbigniew Rękas
na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust, 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 1113), po zbadaniu w dniu 13 grudnia
201.") roku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na
lata _0i4-2023.

postanawia
zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Wójta projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 z uwagami zawartymi w treści uzasadnienia.

Uzasadnienie
Przyholowany przez Wójta projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 - 2023 wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wraz z projektem uchwały
bud/et owej na rok 2014 zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. póz. 885 zpóźn. zm.).
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy sporządzona została do roku 2023 , który to termin został
wy?";ievoiiy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych.
Wieiolelnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w
Ro>-: or/:;dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
firnu --owej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. póz. 86), wydanego na podstawie przepisów
art. 2.50 b pkt l ustawy o finansach publicznych.
Do v, [jloletniej prognozy finansowej dołączone zostały objaśnienia przyjętych wartości stosownie
do u; ogi;iowań zawartych w art. 226 ust. 2a w/w ustawy.
W /...Lic/.iiiku do uchwały w sprawie WPF określone zostały odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
na/ ••' .1 i eel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie
prze .Mcw/ięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych
laUiti, i limit zobowiązań. Skład Orzekający zwraca jednakże uwagę, że w odniesieniu doi
si c wzięć określonych w póz. 1.3.1.81 1.3.1.9 błędnie określono wysokość limitu zobowiązań

do \\ . tości łącznych nakładów finansowych podczas gdy z założeń wynika iż środki te realizowane
i fin isowane już były w poprzednich latach budżetowych. W toku analizy projektu budżetu na
201- rok i projektu wpf Skład Orzekający stwierdził ponadto rozbieżności w zakresie określenia
wyso.-ości wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środk 'iw o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy która to różnica wynosi 3.857.942,00 zł.
Ku o ; długu Gminy określona w załączniku do projektu uchwały w sprawie obejmuje lata, na które
zad .lielo zobowiązania oraz planuje sieje zaciągnąć.
Cal

\ita splata w/w długu nastąpi w 2023 roku.

Wid; ości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat
kivx!;, ów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz

z należnymi odsetkami do

plaiu vanych dochodów ogółem budżetu nie przekraczają średniej arytmetycznej wyliczonej
zjjv.. c zań. 243 ust. l i 2 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych.
Pt\... i uchwały w sprawie WPF spełnia zasady planowania budżetów w poszczególnych latach
p;/.c«.j wszystkim zachowanie równowagi budżetowej, określenie wielkości dochodów, wydatków,
pi/\

:odów i rozchodów budżetu w sposób umożliwiający uchwalenie budżetów zgodnie

z j . . pisami ustawy o finansach publicznych.
M. L po\\>ższc na uwadze należało postanowić jak na wstępie.
Pouczenie
N: : .Istawic art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi przysługuje
pr ,-.
\\ :

wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Icach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
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