UCHWALA NR III/415/2012

Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie opinii do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Bedino na lata 2013-2016
Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 230
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) Sklad Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi:
1. Agnieszka Kamyczek Maszewska - przewodniczqca
2. Jozefa Lucyna Michejda - czlonek
3. Boguslaw Wenus - czlonek
uchwala, co naste_puje:
Opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedino
na lata 2013-2016, ktory wpfynaj do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 14 listopada 2012
roku wraz z autopoprawkq. z dnia 6 grudnia 2012 roku.
Uzasadnienie

Sklad Orzekajqcy rozpatrzyl przedlozony przez Wojta Gminy projekt uchwaly w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej (dalej: wpf), rnaja^c na wzgle_dzie zapewnienie przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawy ofp)
dotycza^cych uchwalania i wykonywania budzetow w latach naste,pnych, na ktore zaciajgnieto i
planuje sie_ zacia^gna^c zobowia^zania.
Na podstawie przedtozonego projektu uchwaly w sprawie wpf Sklad Orzekaja^cy stwierdzil, co
naste_puje:- -—_..
1. Wpf zostala opracowana zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy ofp, tj. na lata 2013-2016.
2. Wykaz przedsie_wzie_c uje.tych w zala^czniku do uchwaty spelnia wymogi okreslone w art.
226 ust. 3 i 4 ustawy ofp.
3. Wartosci przyje_te w projekcie wpf dla roku 2013 sq. zgodne z wartosciarni przyjetymi w
projekcie budzetu na rok 2013, w tym w szczegolnosci w zakresie wyniku budzetu i
zwia^zanych z nim kwot przychodow i rozchodow oraz dlugu Gminy, co wypelnia
zasadQ okreslonq.w art. 229 ustawy ofp.
4. Zawarte w projekcie wpf upowaznienia dla organu wykonawczego Gminy, mieszcza. S!Q w
granicach upowaznien okreslonych w art. 228 ustawy ofp.
5. Z analizy prognozowanych dochodow biez^cych i wydatkow biezacych w latach 20132016 Gmina wykazuje dla kazdego roku obje^tego prognozy osia.gnie.cie nadwyzki
operacyjnej budzetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp oraz stanowi jeden z
elementow oceny Gminy, odnosza^cych sie. do mozliwosci angazowania srodkow wlasnych
na realizacje. rozpoczetych i prognozowanych przedsie.wzie.c inwestycyjnych oraz
zdolnosci do splat zobowia_zan.
6. Jednostka nie posiada w dniu wydawania opinii zadluzenia, nie planuje zacia_gna,c go w
trakcie 2013 roku, na koniec 2013 roku nie be_dzie posiadala zadluzenia. Rowniez w
latach 2014 -2016 jednostka nie zaplanowala zaciq,gania zobowia_zan, zatern w takiej
sytuacji nie ma podstawy do odnoszenia si§ w opinii do wskaznika zadiuzenia oraz
wskaznika splat.

7. Zala_czone do wpf uzasadnienie wyjasnia przyjete w niej wartosci oraz wskazuje, ze Wojt
Gminy opracowuja^c projekt uchwaly kierowal sie, przepisem art. 226 ust. 1 ustawy ofp,
ktory stanowi, iz wpf powinna bye realistyczna.
Dokonane wyzej przez Sktad Orzekaja^cy ustalenia pozwolily wyrazic opinie. jak w sentencji
niniejszej uchwafy.
Stosownie do art. 230 ust. 3 ustawy ofp w zwia^zku z art. 246 ust. 2 ww. ustawy niniejsza
opinia podlega publikacji przez jednostke, samorza,du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, przystuguje odwoJanie do petnego sktadu Kolegium.
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